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Умовні графічні позначення

– Статистика про роботу бібліотеки

– Статистика щодо роботи бібліотек області

– Обслуговування користувачів, МБА

– Робота з особами із інвалідністю

– Масова робота бібліотеки

– Краєзнавча діяльність

– Формування фондів і зберігання

– Бібліографічна та інформаційна діяльність. Формування ДБА

– Автоматизація. Історія впровадження. Е-каталог. ЕБД

– Методична робота

– Наукова робота

– Адміністративна робота. Розвиток структури бібліотеки

– Кадри бібліотеки

– Господарська діяльність. Приміщення, оснащення,
ремонти, придбання, будівництво

– Інтернет. Діджиталізація. Цифрові ресурси
та електронні послуги
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБІС – автоматизована бібліотечна інформаційна
система

АБІС ІРБІС – автоматизована бібліотечна інформа-
ційна система «ІРБІС»

АЕС – атомна електростанція
АІБС – автоматизована інформаційно-бібліотечна

система
АН УРСР – Академія наук Української Радянської

Соціалістичної Республіки
АПК – агропромисловий комплекс
АРМ – автоматизоване робоче місце
АТО – антитерористична операція
АТП – автотранспортне підприємство
ББД – бібліографічна база даних
ББК – бібліотечно-бібліографічна класифікація
БД – бази даних
БМУ – будівельно-монтажне управління
БУ – будівельне управління
ВАТ – відкрите акціонерне товариство
ВНО – відділ народної освіти
ВО РЗТА – виробниче об'єднання «Рівненський за-

вод тракторних агрегатів»
ВРІ – відбіркове розповсюдження інформації
ГО – громадська організація
ДАКККіМ – Державна академія керівних кадрів

культури і мистецтва
ДБА – довідково-бібліографічний апарат
ДБО – довідково-бібліографічне обслуговування
ДНЗ – дитячий навчальний заклад
ДСТУ – Державний стандарт України
ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку
ЕБ – електронна бібліотека
ЕБД – електронна база даних
ЕК – електронний каталог
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗОШ – загальноосвітня школа
ІКТ – інформаційно-комп'ютерні технології
ІФЛА – Міжнародна федерація бібліотечних асоці-

ацій та установ
КЗ «РОУНБ» РОР – Комунальний заклад «Рівненсь-

ка обласна універсальна наукова бібліотека»
Рівненської обласної ради

КСК – культурно-спортивний комплекс
КСУЯП – комплексна система управління якістю

праці
КСЦ – культурно-спортивний центр
ЛЗ – лінгвістичне забезпечення
МБА – міжбібліотечний абонемент
МБУ – міське будівельне управління
МК УРСР – Міністерство культури Української Ра-

дянської Соціалістичної Республіки
МОЗ – Міністерство охорони здоров'я
МФ – Міжнародний фонд
НАН – Національна академія наук
НАТО – міжнародна міжурядова організація, вій-

ськово-політичний союз

НОП – наукова організація праці
НПБ – Національна парламентська бібліотека
НТІ – науково-технічна інформація
НУВГП – Національний університет водного госпо-

дарства та природокористування
ОБД – обласна бібліотека для дітей
ОДА – обласна державна адміністрація
ОНМБ – обласна наукова медична бібліотека
ОНМЦ – обласний науково-методичний центр
ОСББ – об'єднання співвласників багатоповерхових

будинків
ОТГ – об'єднана територіальна громада
ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека
ПК – персональний комп'ютер
РДГУ – Рівненський державний гуманітарний уні-

верситет
РДОБ – Рівненська державна обласна бібліотека
РКБІС – Регіональна корпоративна бібліотечно-

інформаційна система
РНРЦ – Рівненський навчально-реабілітаційний

центр
РОВ УБА – Рівненське обласне відділення Українсь-

кої бібліотечної асоціації
РОУНБ – Рівненська обласна універсальна наукова

бібліотека
РПРСА – Центр ранньої педагогічної реабілітації та

соціальної адаптації дітей
СКС – систематична картотека статей
СНІП – будівельні (строительные) норми і правила
СПб – Санкт-Петербург
СПТУ – середнє професійно-технічне училище
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
США – Сполучені Штати Америки
ТАСІС – програма Європейського Союзу на допо-

могу новим незалежним державам
ТЕБ та НС – техногенно-екологічна безпека та над-

звичайні ситуації
УДК – універсальна десяткова класифікація
УКБ – управління капітального будівництва
УККА – Український конгресовий комітет Америки
УПА – Українська повстанська армія
УРСР – Українська радянська соціалістична респуб-

ліка
ФКД – фонд краєзнавчих документів
ЦБС – централізована бібліотечна система
ЦК ВКП(б) – центральний комітет Всесоюзної ко-

муністичної партії більшовиків
ЦК КПРС – Центральний комітет комуністичної

партії Радянського Союзу
ЦМБ – центральна міська бібліотека
ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг
ЦНТІ – Центр науково-технічної інформації
ЦРБ – центральна районна бібліотека
ЦСПШБ – централізована система публічно-

шкільних бібліотек
ЦШК – цементно-шиферний комбінат
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Шановний читачу!
Перед Вами книга про бібліотеку, а я міркую, про що написати у пе-

редньому слові. Переглянуто документи Державного архіву Рівненської
області, внутрішнього архіву Рівненської обласної універсальної науко-
вої бібліотеки, численні публікації та матеріали, і, зрештою, досягнута
мета цього видання: відобразити діяльність регіональної бібліотеки за
вісімдесят років через факти, події, найяскравіші сюжети з бібліотечно-
го життя, включаючи діяльність та життя персоналу, відвідувачів, парт-
нерів. Зібравши цей колосальний за обсягом матеріал, та зважаючи на те,
що відсутня чітка фіксація подій у діяльності бібліотеки, було прийнято
рішення відображати події у хронологічному порядку, а у межах кожно-
го року – найбільш значущі, які б характеризували поступ або, навпаки,
сповільнення у її діяльності.

Коли дізнаєшся, як утворилася книгозбірня, а потім відновлювалася
після війни, перше, на що звертаєш увагу, як швидко бібліотека набира-
ла читачів. Очевидно традиції населення міста послуговуватися книгами
давалися взнаки. Люди мали високу читацьку культуру, яка не відповіда-
ла ідеологічному спрямуванню нової бібліотеки. Фактично до проголо-
шення незалежності України (1991 рік) бібліотека несла тягар ідеологіч-
ної установи, була зарегламентована численними інструкціями, типови-
ми положеннями галузі та постановами партії. Проте, завдячуючи вимо-
гам уніфікації діяльності, бібліотека у 50–60-х роках була типово струк-
турованою, розбудованою для акумуляції галузевих фондів та виконан-
ня функцій пропаганди літератури.

У 70-і роки ХХ ст. варто відзначити якісний вплив бібліотеки на роз-
виток бібліотечної справи по всій території області, створення районних
та міських централізованих бібліотечних систем. Утворення ЦБС позба-
вило кожну бібліотеку рутинних процесів і, навпаки, покращило не лише
управління діяльністю, а й впровадження нових форм і методів роботи з
читачами, піднесло фаховий рівень бібліотекарів села. У цей же час сама
бібліотека чітко увійшла у загальносоюзну і республіканську систему
бібліографування, що поклало початок повнофункціональної бібліогра-
фічної діяльності, в т.ч. і краєзнавчої. Однією з перших у республіці
бібліотека розпочинає наукову діяльність, очевидно завдячуючи таким
постатям як В. П. Бабюк та О. К. Бондарчук.

Друга половина 80-х років – період нового становлення книгозбірні.
Абсолютна відповідь діяльності на потреби читачів характеризується
збільшенням запитів і відвідувань бібліотеки, участі громадськості в
бібліотечній діяльності. Відбувалася зміна у світогляді працівників.

Початок дев’яностих – значне й докорінне нищення штампів і стерео-
типів, як у комунікації з користувачами, проведенні масових заходів, ві-
дображенні інформації на книжкових виставках, так і в бібліографічній
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діяльності. Виходить друком бібліографічний посібник «Україна. Істо-
рія. Народознавство», який уперше висвітлив заборонені теми українсь-
ких символів – прапора, тризуба, національно-визвольної боротьби, не-
справедливо забутих героїв. А за рік автор Катерина Краєвська укладає
ще один вагомий бібліографічний посібник «340 років Берестецькій
битві». Очевидно успіх цих видань надихнув бібліографів на наполегли-
ву працю в подальшому і сьогодні щорічно формуються посібники у двох
серіях «Дослідники Рівненського краю» та «Славетні земляки», уні-
кальність яких на теренах держави саме у представленні рівненського
сегменту доробку вчених і діячів культури. Початок дев’яностих – це і
початок комп’ютеризації бібліотечних процесів. Цей шлях ми опанову-
вали самотужки, без державних програм і інструкцій. І, власне, є однією
з бібліотек країни, що пройшла всі щаблі комп’ютеризації, використову-
ючи можливості новітніх технологій для організації інформації та надан-
ня її у використання. Залучили до комп’ютеризації бібліотеки області. У
середині дев’яностих ми надали доступ мешканцям міста до мережі
Інтернет та, поряд із формуванням електронних каталогів, надавався
доступ до БД «Законодавство України», було створено власний сайт з
електронною довідкою http://libr.rv.ua, який подавав інформацію про
українські документні джерела в Інтернеті. Можливості Інтернет-сере-
довища змінили практику бібліотечної діяльності. Було розпочато укла-
дання електронної бібліотеки і нарощування її ресурсів. Провідні спе-
ціалісти були учасниками найвагоміших конференцій, звідти черпали ідеї
та йшли власним шляхом до мети. Так було організовано Регіональне
об’єднання бібліотек для створення електронного каталогу; Мульти-
медійний комплекс на базі шкільної бібліотеки (Березне); розроблені
тематичні сайти «Історична Волинь» http://istvolyn.info і «Освітній наві-
гатор» http://navigator.rv.ua.

Технологічний і технічний розвиток бібліотека забезпечувала собі са-
мотужки через участь у грантових проєктах. Це була «школа» проєктної
діяльності і випробувальний майданчик для втілення новацій у новітні
технології із застосуванням ІКТ. Ми продовжуємо рухатися до наро-
щення інформаційного ресурсу, особливо краєзнавчого, і намагаємося
використовувати сучасні комунікації для наближення ресурсів до спо-
живачів.

Двотисячні роки – це період впровадження політики сучасного бібліо-
течного закладу, відкритого до громади і кожного відвідувача, релеван-
тного до різноманітних запитів людей, в т. ч. осіб з інвалідністю. Тому по-
чинають діяти проєкти, які розкривають бібліотеку як центр неформаль-
ної освіти, центр адаптації до технологій та інтелектуального дозвілля.
Розвивалось і середовище бібліотеки, трансформуючись відповідно до
потреб малих і великих груп людей. Внутрішня структура й політика від-
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критості відображені в середовищі бібліотеки, яке трансформується на
вимогу і пропозиції окремих груп користувачів. Традиційні середовища,
як, наприклад, читальна зала, відкривають фонди для вільного вибору
літератури і запозичення її додому, мають місця роботи з ПК, організо-
вують місця зустрічей для малих груп, зону ретроспективної книги, му-
зейну зону «Літературна Рівненщина» та ігрову зону для шахістів, яка
інколи перетворюється на виставки приватних колекціонерів. У зонах
обслуговування (галузевих читальних залах) – середовища з понад 10
місцями, де можна розмістити групи, різні за віком, інтересами, створив-
ши для них комфортні умови з використанням мультимедійних техно-
логій.

У нашій бібліотеці є дитяча кімната для сімейного читання і такі не-
звичні локації, як СТЕМ-лабораторія (з новітніми пристроями), студія
звукозапису для створення аудіокниг і подкастів та Інтернет-центр
«Окуляр», де навчають незрячих послуговуватись ПК, а тепер – і ґадже-
тами. Ідучи цим шляхом, ми надбали багато хороших і постійних парт-
нерів, кожен з яких переслідує свою мету і бачить у бібліотеці помічника
в реалізації своїх намірів. Це і національні товариства, і гуманітарні, і
освітні програми з різних тем. У нас, наприклад, діють п’ять різноманіт-
них клубів і гуртків, постійно пропонуються лекційні цикли та мистецькі
івенти. Не можу не наголосити, що більшість імпрез – це відгук на гума-
нітарну складову буття: зустрічі з письменниками, науковцями, політич-
ними лідерами, людьми з мистецтва, представниками інтелектуальної,
наукової спадщини. Бібліотека не обмежена формами роботи і не ста-
вить обмеження бажаючим показати свою творчість. Флешмоби і фото-
сесії, виконання аргентинського танго і сальси під платівки у холах
бібліотеки по неділях, концерти симфонічної музики, вокалістів, джазо-
вих і етноколективів, щотижневі зустрічі у поетичних гуртках і групах
психологічного комфорту, чи тренування в розмовних клубах, та ще ба-
гато чого цікавого відбувається у бібліотеці. І я намагалася представити
це читачеві.

Не можу уявити історію бібліотеки і події без професійних доль лю-
дей. Тому так багато місця приділяю персоналіям. На початках станов-
лення закладу тут працювали освітяни, місцеві інтелігенти, пізніше їх за-
мінили на бібліотекарів-спеціалістів, які прибули зі сходу країни, і вже з
70-х років штат бібліотеки комплектувався з випускників інститутів
культури – Київського, пізніше Рівненського. Через горнило бібліотеки
пройшло близько 500 спеціалістів, дехто ставав керівниками бібліотек і
бібліотечних систем, а більшість працювали у бібліотеці понад сорок ро-
ків. Читаючи дану книгу, ви побачите прізвища фахівців, які варті того,
без їх праці бібліотека не була б такою, яка вона є сьогодні. У книзі ви
прочитаєте про відзнаки, якими нагороджувалися працівники і заклад
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в цілому, і зрозумієте вклад кожного. Думаю, що усіх працівників бібліо-
теки об’єднує думка, яку висловив у вірші Олександр Афонін – поет, гро-
мадський діяч:

Один і той же шлях, від дому – до роботи,
І це вважай щодня, вже майже півжиття
І тільки про книжки – думки всі і турботи.
Та всупереч всьому не маю каяття.

Принагідно хочу подякувати тим, хто усіляко сприяв виходу цієї кни-
ги: заступнику директора Олександрі Леонідівні Промській – науково-
му редактору видання, за макетування – завідувачці сектору рекламної
та редакційно-видавничої роботи Ірині Валеріївні Давидчук та провідно-
му редактору Зінаїді Миколаївні Тирак, провідному редактору Олегу
Михайловичу Зеню за верстку видання, завідувачці відділу обслугову-
вання Лілії Сергіївні Слесаренко за хороший стан бібліотечного архіву,
збереження та впорядкування документів, акумуляцію значного масиву
історичного матеріалу.

Для зручності орієнтування в матеріалі подаю: іменний, предметно-
тематичний та географічний покажчики, перелік книг лауреатів конкур-
су «Краща книга Рівненщини»; перелік назв бібліографічних покажчиків,
які належать до серій «Дослідники Рівненського краю» та «Славетні зем-
ляки»; список бібліографічних джерел та посилань.

Закінчується 80-й рік діяльності бібліотеки, важкий для всього світу
пандемією, а ми продовжуємо працювати, форсуючи застосування нових
форм діяльності. Встигли чудово відсвяткувати 80-річчя. Був організова-
ний незвичайний за формою прийом, було багато гостей, серед яких –
ветерани бібліотеки, партнери, друзі, керівництво області й міста, керів-
ництво галузі культури було представлено першими особами. Ми відчу-
ли свою значимість для спільноти. Під спалахи феєрверків ми оголосили
нову місію бібліотеки на наступні роки діяльності: змінювати життя
громади через підтримку цінності знання, надихаючи і об’єднуючи людей.

Валентина Петрівна Ярощук,
 директор Рівненської ОУНБ,

 кандидат історичних наук,
 заслужений працівник культури України
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Сучасну бібліотеку – Комунальний заклад «Рівненська
обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської об-
ласної  ради було засновано третього лютого 1940 р.  пос-
тановою  бюро  Ровенського  обкому  КП(б)У  «Про  орга-
нізацію бібліотек в області»

У постанові вказано: «1. Організувати в області такі бібліотеки: а) об-
ласну Центральну бібліотеку для дорослих в м. Ровно; б) обласну Цент-
ральну бібліотеку для дітей в м. Ровно; в) центральні міські бібліотеки в
містах: Дубно, Сарни, Здолбунів, Острог, Костопіль з дитячими відділа-
ми; г) районні бібліотеки з дитячими відділами по всіх районах області.
Разом по області  – 37 бібліотек…».  «2.  Зобов’язати голову Ровенської
міськради тов.  Білецького надати приміщення для обласної  бібліотеки
для дорослих та дитячої…» «4. Запропонувати директору облкниготор-
гу тов. Гончарову завезти потрібну кількість необхідної літератури для
забезпечення бібліотек області…».  «Завідуючому обласним ВНО тов.
Майору відібрати і укомплектувати відповідними кадрами обласні і ра-
йонні бібліотеки» [1].

Для  бібліотеки  було  виділено  житловий  будинок  по
вул. 13 Дивізії  (назва за  часів  юрисдикції  Польщі  на честь
однієї  з  військових частин польського війська,  яка  брала
участь  у  бойових  діях  із  більшовиками  на  Ровенщині.  У

1939 році ця вулиця перейменована на Червоноармійську, якою вона бу-
ла до початку 90-х рр. ХХ ст.,  коли отримала назву Симона Петлюри),
будинок 17. Бібліотеку  розмістили в будівлі, спорудженій у 1903 році для
родини рівненських комерсантів Вігдоровичів за проєктом О. Крижанів-
ського.  1939  року  будівля  була  конфіскована  у  власників.  Спочатку
бібліотека ділила її з «військовим батальйоном урядового зв’язку» [2]. Нині
тут розміщено Будинок вчених, музеї Уласа Самчука та бурштину.

Організували  роботу  директори  бібліотеки,  про  що
засвідчують документи:

«Наказ № 11 по Ровенському обласному відділу народ-
ної освіти від 13 січня 1940 року: § 1. На посаду директора

Обласної  Центральної  бібліотеки  м.  Ровно  призначити  тов.  Блажка
Мину Романовича з правом першого підпису для розпорядження креди-
тами в Ровенському Держбанку з 13 січня 1940 року. § 2. Призначити тов.

1940–1941
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Блажка Мину Романовича т.в.о. директора дитячої бібліотеки м. Ровно з
правом першого підпису для розпорядження кредитами в Ровенському
Держбанку  з  13  січня  1940  року.  Зав.  сектора  кадрів  обл.  ВНО  Те-
рентьєв» [3, 4].

«Ровенский облфинотдел от 20.01.1940 г. Письмо № 2/3. Просит кон-
тору Госбанка г. Ровно открыть текущий счет Областной Центральной
библиотеке г. Ровно, состоящей на местном бюджете» [5].

«Областная Центральная библиотека г. Ровно письмом от 20.01.1940 г.
пишет «Заявление обязательства» для открытия счетов» [6].

«Письмо Центральной Библиотеки г. Ровно № 6 в Госбанк г. Ровно.
«Удостоверение».  Сим  удостоверяю,  что  Кучковский  Владислав

Адольфович есть служащим Областной Центральной библиотеки и Об-
ластной детской библиотеки в качестве бухгалтера и имеет право второй
подписи на чеках вышеупомянутых учреждений. Директор Блажко (под-
пись) 13 февраля 1940 г.» [7].

«Наказ № 81 по Ровенському обласному відділу народної освіти від
13 липня 1940 року: § 1. На час хворості тов. Блажка Мини Романовича,
директора Обласної бібліотеки для дорослих та дитячої призначити ди-
ректором Обласної бібліотеки для дорослих та дитячої тов. Мороз Ма-
рію Андріївну з правом першого підпису для розпорядження кредитами
в Ровенському Держбанку з 13 липня 1940 року» [8].

Перше приміщення бібліотеки
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«Наказ по Ровенському обласному відділу народної освіти від 7 серп-
ня 1940 року:  §  1.  Звільнити від  обов’язків  т.в.о.  директора Ровенської
обласної бібліотеки для дорослих тов. Мороз Марію Андріївну з 1 серп-
ня 1940 року в  зв’язку з  переходом її  на другу роботу.  §  2.  В зв’язку з
хворістю  директора  Обласної  бібліотеки  для  дорослих  тов.  Блажка
Мини Романовича призначити т.в.о. директором Обласної бібліотеки для
дорослих Гурбика Миколу Павловича  з  правом першого підпису для
розпорядження кредитами в Ровенському Держбанку з 1 серпня 1940 ро-
ку. § 3. Призначити тов. Мороз Марію Андріївну директором Обласної
дитячої бібліотеки з правом першого підпису для розпорядження креди-
тами в Ровенському Держбанку з 1 серпня 1940 року» [9].

«Наказ № 268 по Ровенському обласному ВНО від 27.10.1940. В зв’яз-
ку з призивом до РСЧА тов.  Гурбика Миколу Павловича звільнити від
обов’язків директора бібліотеки з 28.10.1940 р. § 2. Призначити директо-
ром Обласної бібліотеки для дорослих тов. Гаврилка Пилипа Стаховича
з правом першого підпису для розпорядження кредитами в Ровенсько-
му Держбанку з 28 жовтня 1940 р. Заст. зав. обл. ВНО Вернигора» [10].

За  даними  на  01.01.1940  року  в  області  організовано
«3 будинки  культури,  19  районних  і  86  сільських  клубів,
106 хат-читалень, 2 обласних бібліотеки (з них одна дитяча)
і організовується 30 районних бібліотек» [11].

З початком наступу німецько-фашистських військ на те-
риторію СРСР у червні 1941 року усім керівникам установ
культури було дано команду до особистої евакуації. Архівні
матеріали документів  Обласної  бібліотеки для дорослих,
фонди та майно не евакуювали.

Під час німецької окупації будинок бібліотеки використовувався під
госпіталь. Книги були перенесені в сарай і підвал.

1944

Після звільнення міста 2  лютого 1944 року від нацист-
ських військ Обласна бібліотека для дорослих розпочала
роботу в тому ж самому приміщенні.

15 березня 1944 року директором бібліотеки була призна-
чена Безюк Зінаїда Микитівна (17.09.1946 р. переведена на іншу посаду).
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Зі звіту бібліотеки за 1944 рік ми дізнаємося, що «в пе-
ріод окупації багато книг було знищено нацистами». При-
міщення так само постраждало: «ні шаф, ні столів, ні стіль-
ців не було». Спочатку було виділено шість кімнат, незнач-
на кількість меблів, а решту замовляли і придбавали. Дирек-

тор бібліотеки Зінаїда Микитівна Безюк пише, що «бібліотека являє со-
бою прекрасне двоповерхове приміщення з великими зручно обставле-
ними кімнатами. Особливо досить комфортно обставлена м’якими меб-
лями читальня:  на  стінах  хороші  картини,  монтажі,  квіти  у  кадках,  є
електричне  світло.  Стосовно ремонту,  приміщення поступово приво-
диться до порядку. Вставлено скло, відремонтований дах і печі, підклю-
чено електрику. На першому поверсі будинку була розташована облас-
на бібліотека для дорослих, на другому – обласна бібліотека для дітей в
5 кімнатах загальною площею 170 м2, у т.ч. читальна зала – 64 м2» [12].

У  перших числах березня почала працювати читальня.
До кінця року її  відвідали 5000 чоловік.  На кінець року в
бібліотеці було 40000 книг, з них: 2000 української худож-
ньої літератури, 2500 російської художньої літератури, 6000
польської і чеської літератури, іншої іноземної літератури

– 10000 томів.  У звіті  вказано,  що «цей бібліотечний фонд утворився з
залишків міської  бібліотеки» [13].  Бібліотека надавала у користування
90 назв журналів і 58 назв газет. Було відкрито 18 пересувок для обслу-
говування госпіталів, військових частин і держустанов.

Першого травня почав працювати абонемент,  до кінця
року ним скористались 1600 чоловік.  Щоденно абонемент
відвідувало 200–250 чоловік. Масова робота здійснювалась
у військових частинах, госпіталях, партійних організаціях.

До кінця 40-х років ХХ ст. налічувалося 52 тис. примір-
ників видань. Потужно надходила література з різних галу-
зей знань, російська класика та радянська художня літера-
тура. В середньому за рік бібліотека обслуговувала 1960 ко-
ристувачів, їм видавалося 28400 прим. книг. Одним читачем

в середньому було прочитано 14 книг.

З  директором,  З.  М.  Безюк,  працювало 7 бібліотекарів.
«Вони відповідали своєму призначенню: енергійні,  залюб-
лені  у  бібліотечну справу.  Бібліотечним колективом були
прочитані книги К. Симонова «Дні і ночі», Ю. Нагибіна «Ве-
лике серце», О. Толстого «Ходіння по муках» [14].
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Читальна зала, 2-й поверх

1945

Перший  Наказ  директора  Безюк  Зінаїди  Микитівни
«О назначении ответственным лицом за выдачу, учет и хра-
нение продовольственных,  хлебных и  литерных карточек
назначается работник Куприй Мария Федоровна» за №2а
від 11 листопада 1944 р. зберігається в архіві бібліотеки [15].

Зі  звіту  директора Зінаїди Микитівни Безюк за  перше
півріччя 1945 року ми дізнаємося,  що «організаційний пе-
ріод Ровенської обласної бібліотеки в основному закінчив-
ся у 1944 році» [16].  Бібліотека зосереджує свою увагу на
упорядкуванні  фондів.  Оброблено 22  тис.  книг,  11  тис.  –

розставлені, але не оброблені. Також бібліотека надає допомогу в са-
моосвіті  інвалідам  війни,  військовим,  навчання  яких  було  перерване
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Польохін
Олександр Степанович

мобілізацією, студентам, заочникам. У звіті представлені погляди на літе-
ратуру,  зокрема на російську.  Описано факти нерозуміння місцевими
жителями значення творчості окремих авторів. Висловлюється «оптиміс-
тична» думка, що це неприйняття буде поборене як і «вплив польської
школи, німецького перебування та націоналізму» [17].

Документи зберегли прізвища перших повоєнних пра-
цівників  бібліотеки:  директор Безюк Зінаїда  Микитівна у
1939 році закінчила гуманітарний ліцей, працювала учитель-
кою і завідувачкою школи. 1945 року вступила до бібліотеч-

ного інституту. Відповідно до документу: «Справка дана Ровенским об-
ластным отделом культпросветработы тов. Безюк Зинаиде Никитичне в
том, что она с 15 марта 1944 г. по 17 сентября 1945 г. работала директо-
ром Ровенской областной библиотеки.  Справку выдано 25.06.1946 г.  –
Чаленко» [18].

Завідуючою читальнею була Ніцкевич Лідія Іванівна, мала стаж 28 ро-
ків. Працювала педагогом у технікумах і інститутах м. Києва. Завідувач-
ка абонемента – Карповіч Ольга Іполитівна,  закінчила гімназію,  знала
російську і  українську літератури.  Завідувачка відділу обробки Купрій
Марія Феодосіївна закінчила Ніжинський політпросвіттехнікум,  добре
володіла бібліотечною технікою. Також з фондом працювали – Конар-
ська Анна Михайлівна, Ніцкевич Лідія Іванівна, Гаркавенко Лідія Іванів-
на, бібліотекарі – Якубовська Олена Антонівна і Бекаревич Олександра
Лаврентіївна [19].

 Яскравою фігурою в  історії  обласної  бібліотеки був директор По-
льохін Олександр Степанович.

Польохін  Олександр Степано-
вич народився 23 грудня 1911 р. у
м. Бердянськ  Запорізької  об-
ласті.  Українець.  Трудову діяль-
ність  розпочав  у  17  років  учнем

столяра на місцевому заводі Наркомватпро-
му.  Після  закінчення в  1938 р.  Харківського
державного  бібліотечного  інституту  працю-
вав на Полтавщині, спочатку консультантом-
методистом  Кременчуцької  центральної
міської бібліотеки, у 1939-1941 рр. – її дирек-
тором.  У  1941  р.  Олександр Степанович був
призваний до діючої армії. У 1943 р. вступив
у ряди ВКП(б). Був військовим розвідником,
нагороджений  орденом  Вітчизняної  війни,
орденом Червоної Зірки. Після демобілізації
з армії у вересні 1945 р. прибув у м. Ровно і
був  прикомандирований  у  Ровенський  об-
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ласний  відділ  культосвітньої  роботи.  На  той  час  Польохін  О.  С.  мав  7  років
бібліотечного стажу. Наказом № 13 від 2.10.1945 р. по Ровенському обласному
управлінню культосвітньої роботи Польохін О. С. призначений директором об-
ласної бібліотеки. З жовтня 1945 р. до лютого 1973 р. – директор Ровенської дер-
жавної обласної бібліотеки. Вимогливий до себе і підлеглих, принциповий ке-
рівник, здібний організатор, він у складний післявоєнний період забезпечив ста-
новлення бібліотеки як ідеологічної, культурно-просвітницької установи, цент-
ру пропаганди досягнень науки, техніки і  передового досвіду. Під його керів-
ництвом здійснювалось формування бібліотечного фонду, створювався довід-
ково-бібліографічний апарат,  налагоджувалось і  постійно вдосконалювалось
обслуговування читачів. Були відкриті міжбібліотечний та заочний абонементи.
В кінці 50-х – на початку 60-х рр. Олександр Степанович значну увагу приділяв
розвитку методичної роботи. Уже тоді бібліотека стала дієвим методичним цен-
тром. За його ініціативою в 1967 р. започатковано формування фонду краєзнав-
чої літератури і бібліографії. Початок 70-х рр. у професійній біографії Польохі-
на О. С. був періодом формування нової організаційної структури книгозбірні:
утворені нові відділи – бібліографічний, книгозбереження та мистецтв. Автори-
тетний знавець бібліотечної справи, тонкий психолог і педагог, він виховав цілу
плеяду ініціативних і досвідчених фахівців, які продовжили його справу. Помер
Олександр Степанович на посаді директора 22 лютого 1973 р.

Майже 27 років діяльності Польохіна О. С. пов’язані з бібліотекою і
розвитком бібліотечної  справи Ровенської  області.  У подальшій нашій
хроніці  ви ознайомитесь із  його діяльністю,  пізнаєте окремі  риси його
характеру.  «Прямий і  безкомпромісний,  вимогливий і  авторитарний»,
таким згадують  директора  бібліотеки  працівники-колеги,  громадські
діячі того часу [20].

Перший повоєнний рік працював абонемент і  читальна
зала. Абонемент користувався великим попитом, був часто
відвідуваним і в ньому створювалися черги. У читальній залі
відвідувачі читали газети і журнали,  викладачі навчальних
закладів готувалися до лекцій, партійні і радянські праців-

ники – до політінформацій.
Бібліотекарі не тільки впорядковували книжкові фонди, робили вис-

тавки,  а  й проводили масову роботу:  організовували бесіди про книги,
про літературні і політичні події, голосні читання; конференції були мас-
штабними  і  значними  заходами.  При  Ровенському  обласному  відділі
культурно-освітньої роботи діяла лекторська група (до 20 чоловік). Ра-
зом з лекторами представляли книги і газети бібліотекарі.

З газети «Червоний прапор» за 27 грудня 1946 р. ми дізнаємося про те,
що в бібліотеці організовано довідково-консультативний куток, в читаль-
ній залі представлена рекомендована література, працівники Н. М. Ніко-
лаєнко і Т. В. Караманчук дають консультації з питань виборів у Верховну
Раду УРСР. У «Червоному прапорі» за 1948 рік представлена інформація
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«Червоний прапор». 1946 р.

про те, як проходила конференція «по драматичному твору К. Симонова
«Російське питання», про лекції по новинках літератури на підприємствах
і в установах «Кращі твори науково-популярної і художньої літератури»,
«Оповідання про науку і її творців». З цими та іншими темами перед учня-
ми торгово-кооперативної школи виступила Т. В. Караманчук. Через газе-
ту повідомлялося і про нові надходження у відділ абонемента художньої,
суспільно-політичної, технічної і сільськогосподарської літератури.
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1946

Приміщення бібліотеки було у  поганому стані,  про це
свідчать звіти директора О. С. Польохіна. «Було відремон-
товано: водостічні труби, 7 дверей, у вестибюлі приміщення
яму,  де  провалилась  підлога,  працівники  бібліотеки  за-
сипали щебенем (30 м3), потім настелили металозахисні пли-

ти. У кімнаті абонемента трухляву підлогу замінили на нову (40 м2), це ж
зробили ще у двох кімнатах, з 18 печей відремонтували 6, відремонтува-
ли і каналізацію. При потребі 130 м2 у склі було виділено лише 10 м2, тому
прийшлось частину вікон закрити фанерою, а решту склом, яке вийняли
з подвійних вікон» [21].

Бібліотека спрямовувала роботу на організацію мережі бібліотеч-
них закладів  Ровенської  області.  «Мережа  культосвітніх  установ  на
01.01.1946 р. становила: районних бібліотек для дітей – 3; районних біб-
ліотек – 30;  сільських бібліотек – 170;  обласна бібліотека – 1;  обласна
бібліотека для дітей – 1; сільських хат-читалень – 680» [22].

Керівництво  закладів  культури  здійснювало  суворий
контроль за  формуванням фондів,  про що свідчить наказ
№ 174 по Ровенському обласному відділу  культосвітньої
роботи від 21.09.1946 р.

«На  виконання  Постанови  Ради  Міністрів  УРСР  від
06.09.1946 р.  № 1566,  наказую: 1.  Перевірити літературу,  щоб вся була
переписана в Інвентарні книги. 2.  Література, яка викликала сумнів, не
може бути занесена в Інвентарні книги. На неї скласти списки. 3. Завіду-
ючим бібліотеками доставити до 15 жовтня Інвентарні книги і списки до
облліту для перевірки. 4. До 2 жовтня вилучити з усіх сільських бібліо-
тек і районних бібліотек всю іноземну літературу і передати за актом в
обласну бібліотеку. Зав. відділом Чаленко» [23].

Про цілеспрямовану опіку над формуванням фондів свідчить звіт за-
відуючої відділом культосвітньої роботи Кривошеї за 1946 рік, де вказу-
валось, що бібліотеки області «не мають комплекту книг ні класиків мар-
ксизму-ленінізму, ні класиків художньої літератури, а в окремих бібліо-
теках  відсутні  нові  розрізнені  твори  більшості  класиків  літератури».
«Комплектування проходить централізовано через бібколектор, який в
1946 р. комплектував 2 обласні бібліотеки, міську, 30 районних та 72 сіль-
ських, а також по 250-500 книг для 200 хат-читалень і клубів системи Ко-
мітету. Обласна бібліотека закупила за рік 3951 книгу, обласна дитяча –
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2734». Кривошея уточнює, що не дивлячись на те, що робота бібколекто-
ра контролювалась, «бібліотеки комплектувались не систематично, заси-
лалась  у  великій  кількості  вже застаріла  література,  а  цінна художня
видавалась по записках завідуючого книгокультторгом тов.  Новака на
сторону» [24].

Додає, що «Книжкові фонди по інвентарях раз на квартал перевіря-
ються обллітом. На виконання постанови уряду «Про упорядкування та
перевірку книжкових фондів бібліотек», обллітом перевірені у IV квар-
талі інвентарі усіх районних бібліотек, 30 сільських, в яких не виявлено
жодної не рекомендованої книги і цим встановлено, що книжкові фонди
бібліотек системи Комітету не засмічені».

«Іноземна література з бібліотек, де вона була, вилучена і передана в
обласну – всього 218 екземплярів,  але її  ще не впорядковано,  як і  всю
іншу іноземну літературу» [25].

У структурі бібліотеки почав роботу методичний кабінет
та бібліограф.  Головним завданням методичного кабінету
було створити мережу хат-читалень, бібліотек в області.

Бібліографом розпочато створення довідкового апарату
бібліотеки. З посади бібліографа на посаду завідуючої ме-
тодичним кабінетом була призначена Ченокал Валентина
Вікторівна (Наказ № 4 від 30.06.1946 р.), після неї – Щерби-
на Федот Йосипович (з 06.08.1946 р.),  Ніколаєнко Наталія

Миколаївна (з 01.10.1946 р.). З 15.09.1950 р. до роботи приступила Крупа
Єфросинія Данилівна, яка пропрацювала до 1954 року.

Один із  перших наказів директора О. С.  Польохіна від
14.05.1946 р.  розкриває внутрішнє життя бібліотеки.  У на-
казі  він констатує «факты выдачи книг без записи в чита-
тельском формуляре,  что подобные вольности будут рас-
сматривать как злоупотребление своего служебного поло-

жения и за разбазаривание книжного фонда буду отдавать под суд. Зап-
рещено сотрудникам библиотеки вводить своих знакомых или читателей
в книгохранилище. Допуск в книгохранилище может быть только с мое-
го разрешения. Выносить из библиотеки сотрудники могут только запи-
санные книги в их читательский формуляр … Сотрудников, замеченных
в невыполнении настоящего пункта приказа, буду привлекать к строгой
ответственности» [26].

 «У 1946 році колектив бібліотеки викликав на соціалістичне змагання
колектив Луцької обласної бібліотеки. Серед суто виробничих завдань
були і такі, як зібрати 300 книг серед читачів, довести обертаність книж-
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Крижовець Маргарита Іванівна

кового фонду до 0,5, провести 2 рази збори з читачами, відремонтувати
підлогу, зробити стелажів на 10 тис. книг» [27].

 Цікавою особистістю була Крижовець Маргарита Іванівна.

Крижовець Маргарита Іванівна народилася 14 лютого 1914 року в
м. Ковель.  Закінчила Ровенський учительський інститут  у  1955 р.  У
1943 р. від рук гітлерівців загинув її чоловік, який був взятий заруч-
ником після дій партизанів проти вищого складу німецького коман-
дування. З травня 1946 р. вона почала працювати в обласній бібліо-
теці  палітурницею,  після  закінчення інституту  –  бібліотекаркою чи-

тальної зали. Своєю наполегливою, сумлінною працею зробила вагомий вне-
сок у розвиток відділу. Колеги по бібліотеці доглядали її до останніх днів життя.
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Соколовська Валентина Миколаївна

1947

Звіт за 1947 рік уклав директор О. С. Польохін. Він по-
дав  аналіз  стану  фондів  бібліотеки.  «Загальна  кількість
бібліотечного  фонду становила  87000  одиниць,  повністю
оброблено 63609 одиниць. Не оброблено 25000 книг на іно-
земних мовах і  журналів  на  російській  мові.  За  галузями

фонд розподілявся: 3063 прим. творів марксизму-ленінізму, з природо-
знавства – 4370, з техніки – 12235, з сільського господарства – 4125, інші
галузі – 9314, художня література – 10433, брошури – 5240. За мовами:
українською – 15434, російською – 40304, народів СРСР – 2450, інозем-
ними мовами – 181» [28].  Відзначалось,  що бібліотека мала потребу у
вітчизняній  художній  літературі,  була  бідною на  західноєвропейську
літературу, мала незначний асортимент природничої літератури і літера-
тури з мистецтва.

28.02.1947 р.  завідуючою відділом обробки літератури обласної  біб-
ліотеки була призначена Соколовська (Хмелевська)  Валентина Мико-
лаївна.

С о к о л о в с ь к а
(Хмелевська)  Ва-
лентина  Микола-
ївна  народилася
23 лютого 1911 ро-

ку  в  с. Кутки  Берездівського
району  Хмельницької  об-
ласті.  У 1933 р.  закінчила аг-
ротехнікум  і  університет
культури  (3  курси)  у  м.  Го-
мель  (Білорусь).  У  1933  р.
працювала  бібліотекарем  у
Гомельському  лісотехніч-
ному технікумі, у 1935 р. – за-
відуючою  окружною  бібліо-
текою у м. Шепетівка Хмель-
ницької  області,  у  1938 р.  –
комплектатором у  бібколек-
торі м. Харків, у 1939 р. – біб-
ліотекарем  у  районній  біб-
ліотеці с. Борова Харківської
області. У 1941–1943 рр. пра-
цювала вчителем у  Борівсь-
кому районі. У 1947–1975 рр.
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Валентина Миколаївна очолювала відділ обробки літератури обласної бібліо-
теки  м.  Ровно.  Після  виходу  на  пенсію  працювала  бібліотекарем  у  цьому  ж
відділі, звільнилася 1 серпня 1986 р. Валентина Миколаївна Соколовська Ука-
зом Президії Верховної Ради СРСР від 6 червня 1945 р. нагороджена медаллю
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [29].

На плечі  працівників  відділу  лягла  організація  фондів  бібліотеки у
післявоєнний період.  Книги повторно оброблялися,  до фонду долуча-
лися колекції, що надходили з різних куточків СРСР. Працівники брали
участь у комплектуванні бібліотек області. Відділ знаходився у присто-
сованому приміщенні у дворі бібліотеки і мав непривабливий вигляд. Ва-
лентина Миколаївна була авторитетним працівником, активно працюва-
ла у різних бібліотечних радах,  групах і  готувала інформації  з  різного
роду питань формування фондів, надавала методичну допомогу бібліо-
текам області.

У липні 1970 року було проведено реорганізацію відділу обробки літе-
ратури і  додатково створено відділ комплектування,  який очолила Ре-
мінна Ганна Василівна.

У  1947  р.  «бібліотека  обслужила 4007  користувачів,  з
них: на абонементі – 2032, у читальні – 952, на пересувках –
1023.  Жінок було 2017,  а  чоловіків  –  1990.  Серед  читачів
було 519 робітників,  1728 службовців,  1135 учнів,  інших –
625. За національністю українці складали 2270 чоловік, рос-

іяни – 1412, інші – 325. За освітою читачі розподілились: нижча освіта –
1220,  середня –  1803,  неповна  вища –  473,  вища –  511.  За  рік  читачів
збільшилось у читальній залі майже вдвічі.

Читачі  прочитали 68352 книг.  З  них:  художньої  літератури – 38987,
твори класиків марксизму-ленінізму – 4767, природничо-математичної –
3805, з питань техніки – 6102, сільського господарства – 4374 книги. Ук-
раїнською мовою було прочитано 27640 книг, російською – 40082, інши-
ми мовами – 630 книг. Газет видано за рік 40266 прим. У середньому один
читач прочитав 17 книг».

Вказано, що від попереднього року вирізняється запит на радянську
художню літературу і  «особливо на  твори О. Толстого,  В. Шишкова,
О. Степанова, М. Шолохова». «Особливим успіхом користуються твори
О. Фадєєва  «Молода гвардія»,  О. Овечкіна  «З фронтовим привітом»,
О. Гончара «Прапороносці», Б. Полевого «Повесть о настоящем челове-
ке»,  В. Панової  «Кружилиха»,  Е. Мальцева  «Горячие ключи».  Багато
творів радянської літератури прочитуються читачами ще в період публі-
кації у журналах» [30]. Бібліотекарі докладали зусилля для урізноманіт-
нення читання відвідувачів. Так читач Абрамов, робітник, столяр, який
читав пригодницьку літературу, після «бесіди з бібліотекарем став читати
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твори В. Шишкова, М. Шолохова, Ільфа і Петрова; «робітник Петелєв Б.
(неповна середня освіта) читав художні твори, після бесіди… зацікавив-
ся науково-популярною літературою. Ним прочитані книги: проф. По-
лока «Как устроена Вселенная»,  Б. Воронцова-Вельяминова «Было ли
начало  и  будет  ли  конец  мира?»  …,  читач  Голубчик  С. А.,  працює  у
міській пральні, після бесіди з бібліотекарем став читати поряд з худож-
ньою літературою твори класиків марксизму-ленінізму, політичну літе-
ратуру.  Прочитав  Я. Перельмана  «Живая  математика»,  В. Цесевича
«Атом і його енергія» [31].

Серед масової роботи вирізняється проведення числен-
них лекцій  і  доповідей,  їх  було 22.  Проведено 3  читацькі
конференції.  Про одну  з  яких  повідомляється  наступне:
«конференція присвячена п’єсі К. Симонова «Російське пи-
тання».  У  розпорядженні  бібліотеки був  лише один при-

мірник окремого видання і один примірник п’єси бібліотека мала надру-
ковану у журналі, але попри це, у короткий підготовчий термін – 20 днів,
бібліотекарі  добилися прочитання п’єси 32 читачами.  Цей твір був по-
ставлений на  сцені  Ровенського  драматичного  театру,  і,  як  наслідок,
коло людей,  які  знали  п’єсу,  стало  ширшим...  Читацька  конференція
пройшла  у  переповненій  читальній  залі.  Порядок  дня  конференції:
1) вступне слово: К. Симонов і його п’єса «Російське питання»; 2) висту-
пи читачів; 3) художня частина: уривки з п’єси К. Симонова «Російське
питання». Конференція була розпочата точно у вказаний у квитках зап-
рошень час і продовжувалась три години». Присутніх було 140 чоловік,
виступило в обговоренні – 17 [32].

Звіт  окреслює  бібліографічну  роботу:  було  укладено
16 бібліографічних списків.  Вперше складено «Календарь
знаменательных  дат  на  1948  год».  З  навчальною  метою
складалися  бібліографічні  огляди,  але  читались  вони  у
бібліотечному колективі,  лише частина – перед читачами,

по радіо було прочитано 2  теми.  Були укладені  невеликі  картотеки на
теми: до виборів у місцеві ради, політичних статей про п’ятирічний план,
літературно-критичні  статті,  з  природознавства,  методико-педагогічні
статті, з питань мистецтва. Проведено 102 консультації, було зроблено
378 бібліографічних добірок для читачів [33].

Бібліографічну роботу у різні роки виконували – Якубовська Олена
Антонівна (з  01.06.1945 р.),  Купрій Марія Феодосіївна (з  01.10.1945 р.),
Запорожченко Віра Павлівна (з 01.02.1946 р.), Ченокал Валентина Вікто-
рівна (з 04.06.1946 р.), Караманчук Тамара Василівна (з 02.07.1946 р.), Гер-
ман Олена Зіновіївна (з 21.11.1949 р.).
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Польохін Олександр Степанович за робочим столом
в старому приміщенні бібліотеки на Червоноармійській

Серед проблем найгостріше вирізняються проблеми з ма-
теріальною базою бібліотеки. У бібліотеці ремонтували печі,
підлогу. Але 80 м2 віконних блоків було забито фанерою, ос-
кільки Облплан не виділив скла.  Дров бібліотека придбала
110 складометрів, торфу 15 тонн – «это приобретение оказа-

лось возможным только благодаря тому, что один из работников Косто-
польского лесничества изъявил желание абонироваться в нашей библио-
теке … Вообще же в Ровно никто не считает себя обязанным обеспечить
библиотеку топливом или на изготовление стеллажей отпустить досок.
В Ровно, например, может быть принято решение, которым Облтоп обя-
зывает завезти торф таким организациям, как школам, больницам, по-
ликлиникам и др. Для этого Облтопу даже горючее было специально от-
пущено, но библиотека в этот список не попала. В результате больших
усилий библиотеке удалось добиться в том же июньском постановлении
Облисполкома, которым Ровенский Городской Совет обязывает завезти
библиотеке 150 складометров дров, но до сих пор не завезено ни щепки,
а само постановление никем иным, как тем, кто подписал позже призна-
но бумажкой.  В июле в  Облкомунхоз завозили только первые партии
стульев.  Библиотека обратилась  с  тем,  чтобы ей отпустили,  так как в
магазинах в продаже они еще и до сих пор не появлялись. Пообещали, а
потом отказали. Но зато эти стулья украсили многие кабинеты руково-
дителей хозяйственных организаций, и ни одно из них не попало в куль-
турно-просветительные учреждения для общественного пользования»
[34]. Так описує проблеми директор бібліотеки О. С. Польохін.
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1948

Методисти (1948 рік)

У кінці 40-х років сформувались основні напрямки, фор-
ми і  методи роботи бібліотеки.  Забезпечувалась робота з
фондом, обслуговування читачів на абонементі, у читально-
му залі  та  на пересувках,  які  були не тільки у місті,  а  і  за
його межами. Читачі обслуговувались через міжбібліотеч-

ний абонемент, також заочний абонемент. Масова робота складалась з
лекцій і доповідей, читацьких конференцій, книжкових виставок, розгор-
тались фотомонтажі і  плакати.  Бібліотечна робота спрямовувалась на
допомогу вивченню марксистсько-ленінської  теорії,  творів  Й.  Сталіна,
самоосвіті, для поширення науково-популярної літератури.

Здійснювалась бібліографічна робота та робота з активом бібліотеки.
Робота бібліотеки була під  неухильним контролем відділу культос-

вітньої роботи. Наприклад, відділ культосвітньої роботи наказом № 165
від 19.10.1948 р.  зобов’язував бібліотеки сприяти перебудові  сільського
господарства на шлях колективізації: «Зобов’язати директора Польохі-
на  і  завідуючих  районними  бібліотеками  посилити  популяризацію
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Приміщення бібліотеки. Крайній ліворуч – Федот Щербина. 1948 р.

сільськогосподарської літератури і до 1.ХІ.48 р. поновити пересувки кол-
госпів  сільськогосподарською  літературою,  організувати  виставки
сільськогосподарської літератури» [35].

Методична робота складалася з підготовки методичних
розробок  для  популяризації  ідеологічно  значимих  дат,
подій, книг, укладання рекомендаційних списків літератури
та інструкцій для організації роботи бібліотеки, проведен-
ня  виїздів  з  надання допомоги та  контролю за  роботою,

проведення семінарів та нарад, надання консультацій, організації обміну
досвідом між бібліотеками. У післявоєнний час завідуючими методичним
кабінетом працювали Ченокал Валентина Вікторівна (з 30.06.1946 р.), яка
була переведена з  посади бібліографа,  Щербина Федот Йосипович (з
6.08.1946 р.), Ніколаєнко Наталія Миколаївна (з 1.10.1946 р.), Крупа Єфро-
синія Данилівна (з 15.09.1950 р.).

Загальна площа приміщення,  зайнятого бібліотекою,  –
706 м2,  книгосховищем – 160 м2,  читальною залою – 48  м2,
абонементом – 40 м2 [36].
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1949

Читальна зала бібліотеки стала місцем культурних за-
ходів:  ошатна,  простора,  світла,  мебльована.  Для багатьох
приїжджих з центральної України спеціалістів – занадто в
буржуазному стилі. Щоденно її відвідувало 100 осіб. Вико-
нувалися різні запити, в тому числі, як пише газета «Черво-

ний прапор» за 12 квітня 1949 року, можна було отримати книги по між-
бібліотечному абонемента з бібліотек Москви, Ленінграда, Києва.

Популярністю користувалися читацькі  конференції.  Вийшла книга
Д. Медведєва «Это было под Ровно». Про партизанський рух на Ровен-
щині  розповідав  колишній партизан загону І.  М.  Дубровський і  герой
книги Харитонов [37].  Обговорення відбулося і  по  книзі  В.  Ільєнкова
«Большая дорога», яка зацікавила вчителів.

 Цьогоріч було розроблено та видано друкарським способом бібліо-
течні плакати, які розповсюджувалися по бібліотеках, хатах-читальнях,
клубах,  на теми:  «Борітесь за розвиток продуктивного тваринництва»,
«Весняній сівбі – бойову зустріч», «Вибори народних депутатів – важ-
лива політична кампанія», «За розквіт мічурінської біологічної науки»,
«До 100-ліття з дня народження російського поета О. С. Пушкіна».

Корегування роботи бібліотек у селах велося за допо-
могою  методичних  листів,  що  укладалися  методистами
бібліотеки.  Ось  їх  теми:  «Про  організацію  колгоспних
бібліотек та на допомогу в роботі існуючих бібліотек в кол-
госпах»,  «Про роботу бібліотеки у зв’язку з  постановами

партії та уряду про трьохлітній план розвитку колгоспного, радгоспного
продуктивного  тваринництва»,  «Про  проведення  читацьких  конфе-
ренцій по книзі В. Р. Вільямса «Основи землеробства».

Окреме  місце  у  вимогах  до  організації  роботи  бібліотек  займали
інструктивні матеріали, яких необхідно було неухильно дотримуватися.
Було розіслано інструкції:  «Про якісне вивчення книжкового фонду»,
«Схема річного плану роботи районних бібліотек» [38].
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1950

Використання читачами картотек

Директор бібліотеки О. С. Польохін відзначає, що серед
завдань року додаються:  «пропаганда… виборів  у  місцеві
ради, реалізація 4 позики Державного Займу, відновлення і
розвиток народного господарства,  проведення весняного
посіву та збирання врожаю, укріплення колгоспів».  Впро-

довж року було організовано 53 книжкові виставки, значна частина яких
присвячувалась господарським і політичним кампаніям. Ось деякі з них:
«Сталинская Конституция – знамя наших побед»,  «26 лет без Ленина
под предводительством Сталина по ленинскому пути»,  «55 лет смерти
Фридриха Энгельса», «Выдающиеся деятели советской науки», «80 лет
со дня смерти революционера-демократа Герцена», «Великие Сталинс-
кие стройки коммунизма», «Могучая Сталинская артиллерия», «Книги
удостоенные Сталинской премии», «Знаменоносец мира – великий Ста-
лин», «За Сталинский урожай».
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Було виготовлено 23 бібліотечних плакати на теми: «СССР – великая
морская держава», «60 лет со дня рождения Молотова», «Руки прочь от
Кореи», «30 лет со дня гибели героя Гражданской войны О. Дундича»,
«15 лет  со  дня  смерти  Куйбышева»,  «За  социалистические  преобра-
зования  на  селе».  До  кожного  плакату  розроблялися  бібліографічні
списки літератури,  які,  як  вважалося,  полегшували роботу сільського
бібліотекаря. Для читачів було проведено 19 лекцій на теми: «Образ Ле-
нина в  творчестве  народов СССР»,  «Происхождение человека»,  «Ук-
раїнські радянські письменники – лауреати Сталінської премії», «СССР
– ведущая сила лагеря мира» [39].

«У читальному залі було проведено 4 читацькі конференції за книга-
ми лауреатів Сталінської премії: Е. Мальцева «От всего сердца», Э. Ка-
закевича «Весна на Одере», Н. Рыбака «Переяславская Рада» на тему:
«За прочный мир во всем мире». У виступах брали участь домашні гос-
подарки, службовці і учні. Всього 263 людини» [40].

Тривала робота з фондами бібліотеки. У бібліотеку на-
дійшов наказ № 22 від 24.02.50 р. із відділу культосвітньої
роботи.  «На виконання Наказу Комітету в  справах куль-
турно-освітньої  роботи  при  Раді  Міністрів  УРСР  від
8.02.1950 р. зав. відділом, наказує: 1) скласти списки на зас-

тарілу літературу;  2)  списати і  вилучити;  3)  списки надіслати на конт-
роль» [41].

Було списано лише 1083 прим. літератури через такі причини: пошкод-
жені – 132, загублені читачами – 324, застарілі за змістом – 191, з інших
причин – 436. З цих останніх 381 книга була відіслана у бібліотеки інших
республік. Крім того, з числа необробленої літератури обмінного фонду
на мовах народів СРСР 304 книги відіслано в інші республіки [42].

Активно велась робота зі створення алфавітного служ-
бового каталогу, створювався алфавітний службовий ката-
лог  на  фонд  читальної  зали.  «Необходимость  которого
дала нам возможность быстро убирать устаревшую литера-
туру за алфавитными списками Главлита» [43]. Читацький

систематичний каталог допрацьований – «очищений від застарілої літе-
ратури, відкриті нові додаткові рубрики і заповнені карточками на від-
повідну літературу, поставлені і заповнені типові рубрики у всіх розділах
і підрозділах. Для цього нами зроблено додаткові описи на окремі твори
класиків марксизму-ленінізму, на окремі твори керівників більшовицької
партії  і  уряду,  а  також у каталозі  відображено пріоритет вітчизняної
науки, техніки і культури» [44].
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Каталоги та картотеки. 1950 р.

Привертає увагу створення методико-бібліографічних
матеріалів, що укладалися фахівцями обласної бібліотеки і
направлялися в  районні  і  сільські  бібліотеки.  Ідеологічна
складова відображала основну засаду діяльності загально-
доступних масових бібліотек – партійність. Серед тематики

методико-бібліографічних матеріалів:  «Котовський – герой Громадян-
ської війни», «Матеріали до підготовки читацької конференції по книзі
В. Собко «Запорука миру», «На допомогу бібліотекам в організаційно-
господарському управлінні  колгоспів»,  «До виборів  у  Верховну Раду
УРСР»,  «Робота  бібліотек  з  питань  укрупнення  колгоспів  та  органі-
заційно-господарського їх зміцнення», «Як організувати обслуговуван-
ня колгоспників літературою у весняно-літній період» і т. п.
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«Був  інвентаризований  фонд  іноземної  літератури  у
кількості  3905 книг,  створено систематичний і  алфавітний
каталоги» [45].

Резонансною подією у місті  стала конференція,  прове-
дена за книгою Д. Медведєва «Сильні духом». Ось як опи-
сує це директор О. С. Польохін (подається мовою оригіна-
лу): «Этому предшествовала большая подготовительная ра-
бота  библиотеки.  Заранее  были разработаны примерные

темы для обсуждения на конференции, оформлены книжная выставка,
альбом партизанского движения на Ровенщине. Ежедневно проводились
беседы с читателями на абонементе и в читальном зале о предстоящей
конференции,  раздавали  пригласительные  билеты.  Многие  читатели
изъявили желание выступать на конференции. И в день,  когда должна
была состояться конференция, зал областной библиотеки не мог вмес-
тить всех желающих принять участие в обсуждении книги Медведева –
«Сильные духом». Конференция была проведена в зале заседаний Об-
лисполкома, куда перенесены около сотни стульев из читального зала и
всё же не могли обеспечить всех читателей местами.  На конференции
присутствовало до 250 человек, выступило 15 человек. К участию в кон-
ференции были привлечены участники партизанского движения на Ро-
венщине:  тт.  Шевчук М. М.,  Харитонов Б. П.,  Солимчук О.,  мать  Вали
Довгер, Иван Приходько (брат погибшего Николая Приходько) и дру-
гие.  С обстоятельным докладом о  партизанском движении в  Великой
Отечественной войне выступил т.  Харитонов,  участник партизанского
движения на Ровенщине,  ныне работающий в Областном музее.  Затем
выступил читатель т. Толмакаев – военнослужащий,  Ботан – старший
пионервожатый средней школы №2,  Пиевская  –  служащая конторы
связи, Позняковская – ученица 9 класса школы №1, Хромов – препода-
ватель  учительского института  и  другие.  После  читателей выступили
участники партизанского движения на Ровенщине тт. Шевчук М. М., При-
ходько И.  и другие,  которые рассказывали о своей работе в  партизан-
ском отряде, о действиях Николая Кузнецова, Валентины Довгер и дру-
гих товарищей, рассказывали еще много интересных фактов, не упомя-
нутых Медведевым в своей книге. В читательской конференции приняли
участие артисты Ровенского областного драматического театра. В своих
выступлениях они рассказали о своей работе,  которую они провели и
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проводят над постановкой пьесы «Сильные духом»,  над образами от-
дельных героев – Н. Кузнецова, В. Довгер, Шевчука и др. В заключение
они поставили 3-е действие 4-го акта пьесы «Сильные духом». Конфе-
ренция прошла очень интересно и оживленно. Читатели высказали еди-
нодушно желание поставить памятник Кузнецову в г. Ровно. После кон-
ференции спрос на книгу еще больше возрос» [46].

У документах обласного відділу культосвітніх закладів,
зокрема в  наказі  № 54 від  28  серпня 1951 р.,  зустрічаємо
відомості  про створення бібліотечно-методичної  ради об-
ласних бібліотек «для покращання змісту роботи районних
бібліотек і  більш оперативного керівництва  ними.  Перша

методична рада була у складі: завідуючої методичним кабінетом т. Кру-
пи, завідуючої відділом обробки книг т. Соколовської, завідуючої абоне-
ментом т. Ромашко, завідуючої читальною залою т. Омельяненко, бібліо-
графа т. Журилової» [47].

Для впровадження нових напрямів роботи у бібліотеки області спря-
мовувалися  методичні  листи.  Так  було  з  впровадженням  пересувних
бібліотек – вийшла постанова «Організація роботи пересувних бібліо-
тек». Крупа і Журилова підготували рекомендації зі списком літератури
«Робота бібліотек у  питаннях укрупнення колгоспів  та  організаційно-
господарського  їх  зміцнення»,  що  включали  теми  голосних  читань,
бібліографічних оглядів, індивідуальних планів читання, книжкових ви-
ставок, бібліотечних плакатів. Зауважимо, що бібліотекар сам малював
бібліотечний плакат.

Колектив обласної  бібліотеки постійно бореться з  чи-
тачами-боржниками, «которым послано 1090 напоминаний
и 325 предупреждений. Работники библиотеки прибегают к
помощи руководителей учреждений и учебных заведений, а
иногда и  к  помощи партийных организаций.  Кроме того,

библиотека иногда лишает таких читателей права пользоваться книгами
до 3-х месяцев, а в отдельних случаях и на год» [48].
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Пропоную Вашій увазі документ [49], яким відображено
методичну діяльність  бібліотеки та  напрями бібліотечної
роботи, якими опікувались методичні центри.

 Приказ № 57
 по Ровенской областной библиотеке от 7 сентября 1952 г.

В целях подъема общеполитического уровня и деловых качеств ра-
йонных библиотекарей предлагаю зав. методкабинетом т. Крупе органи-
зовать с 6 по 10 октября 1952 г. проведение областного семинара библио-
текарей абонементов районных библиотек.

Всем ниже поименованным сотрудникам областной библиотеки соот-
ветственно указанным темам подготовиться и представить зав.  метод-
кабинетом т. Крупе для просмотра полные тексты лекций, рассчитанных
на 2 часа чтения с 23-го по 25 сентября.

Представленный мне т.  Крупой учебный план утверждаю, согласно
которому сотрудники готовятся по следующим темам:

1.  Лысенко «Изучение книжных фондов библиотеки и их комплек-
тование». – 2 часа.

2. Соколовская «Библиотечная обработка книг» (практические заня-
тия по всем видам работ). – 4 часа.

3. Крупа «Абонемент – основной участок работы с читателем в биб-
лиотеке». – 2 часа.

4. Крупа «Техника выдачи книг на дом и учет работы на абонемен-
те». – 2 часа.

5. Романенко «Пропаганда библиотеки и работа по привлечению но-
вых читателей». – 2 часа.

6.  Скородумова «Организация работы междубиблиотечного абоне-
мента, передвижек, книгоношества и пунктов выдачи книг» (с практичес-
кими занятиями). – 2 часа.

7. Романенко «Задачи библиотеки по руководству чтением. Работа с
читателем на абонементе». – 2 часа.

8. Сушко «Аналитический формуляр как форма организации планово-
го чтения». – 2 часа.

9. Журилова «Планы чтения как средство руководства чтением». –
2 часа.

10. Лысенко «Каталоги и картотеки как один из деловых способов в
руководстве чтением». – 2 часа.
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Бондарчук Онуфрій Корнійович

 11. Омельяненко «Работа библиотеки в помощь занимающимся само-
образованием». – 2 часа.

 12. Лысенко «Работа на абонементе с естественно-научной литерату-
рой» (с обзором литературы). – 2 часа.

 13. Бондарчук «Пропаганда сельскохозяйственной литературы сре-
ди населения» (с обзором литературы). – 2 часа.

 14. Мячина «Работа с произведениями, награжденными Сталински-
ми премиями и международными премиями мира» (обзор литературы).
– 2 часа.

 Завхозу библиотеки т.  Регановой Н. Д.  обеспечить всех участников
областного семинара на период их пребывания в г. Ровно ночлегом.

 Директор                       Полехин

Бібліотекою проведена робота  відповідно до «Положення про по-
рядок виключення з масових бібліотек застарілої і лишньої літератури»,
відібрано більше 5000 прим. книг.

Ішов  планомірний  процес  уніфікації  роботи  бібліотек  області.  Це
було складно: не вистачало спеціалістів на рівні сіл, районів та й у самій
обласній бібліотеці. Для покращання цієї роботи було розроблено інст-
руктивні  листи:  «Як  провести  переоблік  книжкових  фондів  масової
бібліотеки», «Як організувати обстеження і надати практичну допомогу
під час відвідування бібліотеки» [50].

У вищеподаному тексті  наказу ми зустрічаємо прізвище
Бондарчук Онуфрій Корнійович – легендарну і  колоритну
фігуру рівненської професійної когорти бібліотекарів.

Бондарчук  Онуфрій  Корнійович прийшов
працювати у бібліотеку 2 лютого 1951 р. На-
родився 4 серпня 1918 р. у с. Непедівка Козя-
тинського району Вінницької області, украї-
нець, безпартійний. У 1937 р. закінчив Берди-
чівський педагогічний технікум.  Деякий час
вчителював на Хмельниччині.  Під час війни
працював у домашньому господарстві у селі
Сошне  Ізяславського  району,  був  бійцем
партизанського  загону  ім. М. Фрунзе,  брав
участь у звільненні від нацистких загарбників
Хмельницької та Волинської областей. Після
приходу радянських військ був першим на-
чальником Ровенського обласного архіву.

2 лютого 1951 р. Онуфрій Корнійович прий-
нятий  у  бібліотеку  на  посаду  бібліотекаря
[51].  Починаючи з 1954 р. працює бібліотека-
рем з виконання методичної роботи, у травні
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1954 р. призначається завідуючим методичним кабінетом [52]. Пізніше працював
завідуючим науково-методичним відділом. У 1961 році закінчив Харківський дер-
жавний бібліотечний інститут за спеціальністю «Бібліотекознавство». У 70-ті роки
періодично виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи.

12 березня 1982 р. призначений на посаду завідувача редакційно-видавничо-
го відділу. Підготував чимало методико-бібліографічних матеріалів з актуаль-
них питань бібліотечної роботи, неодноразово виступав з доповідями на облас-
них та районних семінарах, брав участь в республіканських семінарах в м. Києві
та Дніпропетровську. Очолюючи редакційно-видавничий відділ, забезпечував
якісну  підготовку  науково-практичних,  методичних  посібників,  інших  доку-
ментів із різних питань бібліотекознавства та бібліографії. Онуфрій Корнійович
був високого ґатунку професіоналом і організатором багатьох напрямів розвит-
ку бібліотек області: формування мережі у 50-х роках та ЦБС у 70-х роках; ста-
новлення бібліографічної, методичної та науково-дослідної діяльності. Він при-
клав зусилля до будівництва нового приміщення бібліотеки. Найбільш плідний
період діяльності Онуфрія Корнійовича пов’язаний з відділом методичної ро-
боти, який він очолював 25 років. Був наставником і вчителем не одного поко-
ління бібліотечних працівників Рівненщини. Під керівництвом О. К. Бондарчука на
базі кращих книгозбірень створювались школи передового досвіду, проводи-
лись  соціологічні  дослідження,  здійснювалась  робота  по  розвитку  трудової
ініціативи,  розгортанню  соціалістичного  змагання  за  звання  «Бібліотека
відмінної роботи», вдосконалювалась система підвищення кваліфікації бібліо-
течних працівників області. За його безпосередньої участі проводилась центра-
лізація бібліотечної мережі області. Зарекомендував себе професійно грамот-
ним працівником,  відповідальним і  принциповим керівником,  авторитетним
організатором бібліотечної справи.

Онуфрій Корнійович був учасником Всесоюзного семінару в м. Москва, місяч-
них  республіканських  курсів  підготовки керівних  кадрів  обласних  бібліотек.
Побував у Республіканській бібліотеці Молдавії (Кишинів). Як досвідчений спе-
ціаліст  працював у  складі  комплексних бригад обстеження бібліотек  у  Жито-
мирській, Волинській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській облас-
них бібліотеках. Сумлінно виконував громадські доручення. Був позаштатним
інспектором обласного комітету народного контролю, членом профкому бібліо-
теки.  Засновник  і  багаторічний  укладач  архіву  бібліотеки.  Наприкінці  своєї
професійної діяльності він перейшов на рядову посаду експедитора і  ще дея-
кий час працював у бібліотеці.  За самовіддану працю був нагороджений: ме-
даллю «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.»,
знаками «Отличник культурного шефства над селом» і «Победитель социалис-
тического соревнования 1979 года»,  ювілейною медаллю «30-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне»,  грамотами та подяками
обласного управління культури. Помер у 2006 р.

Організацією літературних вечорів  у  бібліотеці  опіку-
валася читальна зала. Серед шести літературних вечорів був
організований захід «Зустріч з  письменниками м.  Ровно».
Письменники і поети розповідали про літературну творчість,
читали свої твори. На вечір були запрошені В. О. Симакович,

М. О. Кузьменко, В. В. Колобов, М. С. Христич, М. Д. Руденко [53].
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У читальній залі бібліотеки

Керували читальною залою: Втулик Тетяна Олександрів-
на – звільнена 1.06.1945 р.;  з  01.06.1945 р.  – Ніцкевич Лідія
Іванівна, 19.12.1945 р. була звільнена по інвалідності; Безюк
Зінаїда Микитівна – з 1.01.1946 р.; Сакурова Олена Володи-
мирівна – з 23.03.1946 р. до 31.08.1946 р.;  Клименко І.  І.  – з

1.10.1946 р.; Караманчук Тамара Василівна – з 1.04.1947 р.; Кулінська На-
талія Іванівна – 1949 р.; Омельяненко Інна Трофимівна – з 15.08.1951 р.;
Безюк Зінаїда Микитівна – з 24.11.1952 р.

1953

«Працівники абонемента і читальної зали протягом ро-
ку зібрали і створили альбоми відгуків читачів на прочитані
книги. Кращі відгуки були включені у «Бюлетень», який си-
стематично випускала обласна бібліотека протягом 1953 ро-
ку. Бюлетені вивішувалися на видному місці в читальній залі

для  широкого  ознайомлення.  Таких  бюлетенів  бібліотека  випустила
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п’ять номерів.  Крім того, було випущено 2 журнали відгуків читачів на
прочитані книги. Бюлетені та журнали частково проілюстровані. Відгу-
ки читачів теж є однією з форм пропаганди кращих книжок з фонду об-
ласної бібліотеки». У 1954 році було зібрано 123 відгуки читачів про кни-
ги. Відгуки зачитували на радіо [54].

Однією з форм надання методичної допомоги бібліоте-
кам області  були консультації.  У 1953 р.  їх  надано 260,  не
враховуючи тих, що надавались при виїздах в райони та по
телефону.  За  консультаціями  звертались  працівники
міських,  районних,  сільських бібліотек Міністерства куль-

тури, а також працівники бібліотек інших відомств. «Усні і письмові кон-
сультації давались з різноманітних питань, наприклад: «Масова робота
з літературою на теми:  «Комуністична партія – керівна і  спрямовуюча
сила радянського суспільства»,  «Як створити картотеку на  допомогу
вивчаючим матеріали вересневого Пленуму ЦК КПРС», «Робота бібліо-
теки по пропаганді літератури: до 300-річчя возз’єднання України з Ро-
сією», «Як провести переінвентаризацію фондів профспілкових бібліо-
тек», «Організація роботи пересувних бібліотек», «Як створити службо-
вий  каталог»,  «Організація  роботи  по  очищенню  книжкових  фондів
бібліотеки від застарілої та зайвої літератури» та інші [55].

Були підготовлені 4 методичні листи, інструктивно-методичні листи,
аналізи та рецензії навчальних планів, бібліографічні огляди. Усього над-
іслано 20  листів,  відповідей на  листи різного характеру щодо запитів
бібліотекарів  області  – 63;  проведено семінарів  – 2;  викликано праців-
ників з області – 12; відряджено в районні та сільські бібліотеки – 22 [56].

«Бібліографічна робота бібліотеки була спрямована на
допомогу вивчаючим марксистсько-ленінську теорію, істо-
рію Комуністичної партії,  рішення партії  і  уряду,  успішне
вирішення завдань комуністичного будівництва…». Розроб-
лено  і  розіслано  бібліотекам  області  9  списків  рекомен-

дованої  літератури.  Наприклад:  «До виборів  у  Верховну Раду СРСР»,
«До роковин смерті Сталіна», «140 років з дня народження Т. Г. Шевчен-
ка – великого українського поета-революціонера», «Релігія – ворог на-
роду». Видано друкарським способом короткий бібліографічний покаж-
чик літератури під назвою «Релігія – ворог науки і прогресу» на 27 сто-
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Методико-бібліографічні матеріали. 1954 р.

рінках, тиражем 1000 прим., а також 7 плакатів, тиражем 5000 кожний,
на такі теми: «Чи був початок і чи буде кінець світу?», «Що говорить нау-
ка про можливість життя на інших планетах?», «Що говорить наука про
незвичайні  явища  природи»,  «Погода  та  її  наукове  передбачення»,
«Релігія  на  службі  імперіалізму»,  «Що говорить  наука  про розвиток
життя на Землі?», «Що говорить наука про походження та будову Все-
світу?» [57].

Бібліотекам області були розіслані 16 бібліографічних списків літера-
тури,  виданих  масовим  тиражем  Державною  публічною  бібліотекою
УРСР, Державною науковою бібліотекою ім.  О. М. Горького м.  Одеси,
Київською обласною бібліотекою ім. КПРС та іншими. Ці списки надхо-
дили у бібліотеку великою кількістю примірників.

«З метою пропаганди нових книг серед населення в  обласній газеті
«Червоний прапор» було надруковано 5 анотованих списків літератури
на такі теми: «Що читати працівникам тракторних бригад?», «Що чита-
ти працівникам ферм великої рогатої худоби?», «За дальший розвиток
громадського тваринництва»,  «Релігійні  забобони і  боротьба з  ними».
Крім того надруковано 3 списки книг під назвою «Нові книги на допо-
могу агітаторові і пропагандистові». Видано 510 тематичних довідок чи-
тачам, 2367 – довідок біля каталогу [58].

«За звітний період (1954 р.) були створені 3 картотеки – «Картотека
рецензій», «Краєзнавча картотека» та тематична картотека «29 вересня
– 50 років з дня народження М. О. Островського» [59].
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 Однією із  перших спроб узагальнення досвіду роботи
бібліотек області з пропаганди сільськогосподарської літе-
ратури було укладання «Бюлетеня № 1 з  досвіду роботи
бібліотек Ровенської області» О. К. Бондарчуком під редак-
цією О. С. Польохіна, який вміщує матеріал про роботу зак-

ладів у селах Городок Ровенського і Урвенна Здолбунівського районів,
Олександрійської районної бібліотеки [60].

У 1954 році обласна бібліотека для дітей одержала приміщення по ву-
лиці Червоноармійській, 43 (сучасна вул. Симона Петлюри, 27) та почала
переселятися в нього.

Того ж року було зроблено ремонт книгосховища. Директор бібліо-
теки О. С. Польохін пише у звіті:  «Якщо враховувати нашу тісноту, те,
що кожний квадратний метр площі книгосховища має майже подвійне
навантаження книжок,  то стане зрозумілим,  чому ми майже на місяць
змушені  були припинити обслуговування читачів,  що позначилось  на
зниженні кількості виданих книжок. У книгосховищі за рахунок викину-
тих стін трохи розширили площу розстановки стелажів, відремонтували
печі, пофарбували вікна, двері» [61].

У 1955 році в бібліотеці працювали 12 працівників: дирек-
тор, 2 завідуючі відділами, завідуючий кабінетом, бібліограф,
4 бібліотекарі та помічник бібліотекаря.

Цьогоріч  у  бібліотеку  «прибуло  19045  книг,  вибуло
4815 прим.,  фонд налічував 189499 одиниць зберігання.  За
змістом: суспільно-політичної літератури було 51674 прим.
(в т.ч. марксистсько-ленінської – 7557 прим.); природничо-
наукової – 13471, з техніки – 25730; з питань сільського гос-

подарства – 14312; іншої – 34165; художньої – 43307; брошур – 7140. Ук-
раїнської  мовою – 36029 прим.,  російською – 139481 прим.,  інші  мови
СРСР – 2484, іноземні – 4365. 901 книгу було вилучено з фондів згідно
списків і наказів Головліту та 3716 прим. – згідно «Положення про вилу-
чення з бібліотек застарілої та зайвої літератури» [62]. «Було обслуже-
но на абонементі 4296 читачів, у читальні – 1402, у пересувках – 503. Їм
було видано: на абонементі – 137225 книг, у читальні – 42387; на пере-
сувках – 3075, по МБА – 3077, всього – 185764 прим. видань» [63].
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У відділі абонемента

Серед проведених цього року конференцій:  «Відобра-
ження революції  1905–1907 років  в  художній літературі»,
«Передові письменники капіталістичних країн в боротьбі за
мир»,  вирізняється «конференція по твору В.  Сімаковича
«Маяки» у будинку культури проходила з участю автора. В

своїх виступах читачі відзначили позитивні сторони роману: хороші пей-
зажі, вмілі переходи до мови героїв, правдивий і реалістичний показ істо-
ричних подій на Волині, але разом відзначали і  слабкі сторони героя –
Карпа Скиби, критикували окремі епізоди в романі, зробили ряд заува-
жень щодо мови книги й інше. З заключним словом виступив автор, який
подякував читачам за зауваження, які він врахує у другій книзі свого ро-
ману» [64].

Бібліотека,  як методичний центр,  опікувалася пробле-
мами комплектування фондів, як для самої обласної бібліо-
теки, так і для бібліотек області. Наказом № 3 від 16 січня
1955 р. створено раду сприяння комплектуванню Ровенсь-
кому обласному бібколектору.  До неї  увійшли:  завідуюча

відділом обробки книг В. М. Соколовська, завідуюча методичним кабіне-
том О.  І.  Дробишева та  бібліограф Н. Я.  Сердюк У наказі  відзначено:
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«вказаним товаришам встановити з Бібколектором тісний зв’язок у пи-
таннях відбору і пересилки книг у бібліотеки, добитися регулярної пере-
силки видавничих бланків замовлень у районні бібліотеки, здійснювати
консультації  робітниками Бібколектора та працівниками…» [65].  Дана
робота  здійснювалась  на  виконання Постанови Колегії  Міністерства
культури УРСР від 17 грудня 1954 р.

Особлива  увага  приділялася  масовим  заходам.  Деякі
мали оригінальність:  проходив цикл заходів,  присвячений
100-річчю  від  дня  народження  І.  Я.  Франка.  «Був  підго-
товлений методичний лист для бібліотек області  «Робота
бібліотек по відзначенню 100-річчя від дня народження

І. Я. Франка – великого українського письменника.
Під час підготовчого періоду до проведення конференції  за  твором

К. Г. Паустовського було організовано збір читацьких відгуків, які потім
були оформлені в альбом і надіслані автору» [66].

Був проведений вечір-зустріч з письменником Цесарським [67].
Вийшов з друку літературний альманах «Літературна Ровенщина». Чи-

тацька конференція «за першим номером літературного альманаху прой-
шла у присутності  авторів.  Серед виступаючих були т.  Безюк,  Біленко,



43

1957

Віннікова,  Нечаєнко,  Михальчук,  Сиволап,  Якимчук.  Більшість  вис-
тупаючих відзначили вихід першого номера альманаху як радісну подію в
літературному житті нашої області. Читачі виступали з критичними зау-
важеннями в  адресу авторів  за  невдалість  окремих творів,  вміщених в
альманасі, а також вказували на погане оформлення видання» [67].

Впродовж 1957 року серед читачів зібрано 63 відгуки на
нові книги з різних галузей знань та художньої літератури.
Випущено три номери бюлетеня з відгуками про книги. У
другому номері журналу «Читач» також були вміщені від-
гуки на книги. «Бібліотечні працівники широко використо-

вують цей матеріал, як в індивідуальній роботі з читачами, так і при про-
веденні бібліографічних оглядів літератури» [68].

 Поступово  вводилися  вимоги  відповідності  статусу  бібліотеки,  а
саме: починаючи з травня 1956 року припинено запис до бібліотеки учнів
середніх шкіл.

На 1957 рік у фонді налічувалось 241788 прим., книгами
закладу  скористалося  6007  читачів,  яким  було  видано
184887  книг.  Колективом прочитано 112  бібліографічних
оглядів з актуальних питань народногосподарського і полі-
тичного життя, проведено 7 читацьких конференцій, 10 лі-

тературних вечорів.
Сфера діяльності обласної бібліотеки

розширювалася,  поступово збільшував-
ся її штат, який складав 15 чоловік. У цей
час  «у  методичному  кабінеті,  крім  за-
відуючого, працює 2 методисти» [69].

Клімова Олександра Микола-
ївна,  1925  року  народження.  У
1948 р. закінчила Ровенський пе-
дагогічний  інститут,  у  1954  р.  –
Ленінградський державний біб-
ліотечний інститут ім. Н. К. Круп-

ської. У 1956-1962 рр. працювала методистом
і завідуючою методичним кабінетом у Ровен-
ській  обласній  бібліотеці.  Шість  років  зай-
малася  методичною  діяльністю.  Численні

Клімова
Олександра Миколаївна
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Збірник матеріалів наукової конференції
«Історія бібліотек міста Рівне»,
присвячений 90-річчю від дня народ-
ження Олександри Клімової. 2015 р.

виїзди, підготовка семінарів і практикумів, підготовка документів на контроль
загартували і  виховали професіонала бібліотечної справи. У серпні  1962 року
Олександру Миколаївну призначили директором центральної міської бібліоте-
ки м. Ровно. Завдяки керівництву Олександри Миколаївни Центральна міська
бібліотека  отримала звання  «Бібліотека  відмінної  роботи».  У  1983 році  вона
пішла на пенсію з посади директора ЦБС м. Ровно, а в 1982 році була прийнята
на посаду бібліотекаря відділу МБА у Ровенську ОУНБ. З січня 1989 року пра-
цювала старшим інспектором по кадрам,  з  1991  року  –  начальником відділу
кадрів. За самовіддану працю була нагороджена значком Міністерства культу-
ри СРСР «За отличную работу», медалями «За доблестный труд», «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», почесними грамотами. У 2003 році отримала сти-
пендію голови облдержадміністрації. Померла О. М. Клімова у 2003 році. У 2015
році  її  постаті  була  присвячена наукова конференція  «Історія  бібліотек  міста
Рівне: До 90-річчя від дня народження О. М. Клімової».

Того року методична діяльність була різноманітною за
формами та  тематикою,  зокрема  у  підготовці  методико-
бібліографічних матеріалів.  Наприклад:  «Назустріч  40-им
роковинам Великого Жовтня», «Назустріч VI Всесоюзному
фестивалю молоді», «Робота бібліотек до виборів народних

суддів УРСР», «Робота бібліотек по пропаганді природничо-наукової та
атеїстичної літератури»,  «Методичні  матеріали до проведення читаць-
ких конференцій по книгам, присвяченим подіям Великого Жовтня». До
40-річчя Великого Жовтня був організований семінар для широкого кола
бібліотечних працівників, де виступили О. Бондарчук, З. Безюк, Б. Хари-

тонов.
Приділялась  увага  організації

книжкових  виставок,  відбору  і
відображенню на  них друкованої
продукції,  робились  акценти  на
особливому відборі  літератури до
рекомендаційних  списків  за  цією
темою.  Бібліографи,  зокрема
Н.  Сердюк,  повідомляли про нові
книги суспільно-політичної  тема-
тики,  що надійшли до бібліотеки.
Про це ми дізнаємося з газети «Чер-
воний прапор» за 7 червня 1957 р.
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1958

Розпочато впровадження теоретичних засад роботи з
читачами.

«З  травня  1958  року  працівники  відділу  абонемента
бібліотеки перейшли на диференційоване обслуговування
читачів:  перший  стіл  видачі  обслуговує  робітників  під-

приємств і артілей, інженерно-технічних працівників та учнів вечірніх
шкіл; другий – службовців, пенсіонерів, домогосподарок». «Перехід на
диференційоване обслуговування читачів дав можливість краще знати
їх інтереси, тому для молоді з різними професіями, але з загальною за-
цікавленістю до якоїсь  галузі  знання складені  такі  плани,  наприклад:
«Що читати  радіолюбителю?»;  «Що читати  про  телебачення?»;  «Що
читати фотолюбителю?»; «Що читати садоводу?» тощо.

Також складені плани читання і для домашніх господарок, наприклад:
«Що читати про виховання дітей?», «На допомогу молодій матері», «По-
бутові поради» та інше [70].

«З метою покращання обслуговування читачів періодичною літературою
велась  робота  по  розширенню і  впорядкуванню загальної  картотеки
журнальних і газетних статей. З цією метою виділено ряд нових рубрик.
Наприклад, «Боротьба СРСР за усунення загрози виникнення атомної
війни»,  «Боротьба СРСР за роззброєння»,  «Боротьба СРСР за припи-
нення випробовування атомної зброї» та ін.

Працівники відділу абонемента і читальної зали створили низку кар-
тотек термінового значення – «До виборів у Верховну Раду СРСР», «До
40-річчя Комуністичної  партії  України»,  «До 40-річчя Всесоюзної  Ле-
нінської комуністичної спілки молоді» [71].

Бібліотекою урізноманітнено і збільшено кількість чи-
тацьких конференцій: «Образ молодого сучасника в укра-
їнській  і  російській  художній  літературі»  обговорювався
«за творами В. Собка «Звичайне життя», Ю. Збанацького
«Привітайте мене, друзі», В. Петльованого «Дівчина з пе-

редмістя»,  І.  Лазутіна  «Сержант  міліції».  У  читальній  залі  пройшов
вечір медичної книги на тему «Досягнення медичної науки». Виступа-
ли відомі лікарі Ровно. Обговорювали книги з питань: лікування радіо-
активними ізотопами ракових захворювань; досягнення медичної науки
в  галузі  операції  серця;  хірургія  ока.  Лікарям задавали  багато  запи-
тань» [72].
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Обласний семінар зав. районними і міськими бібліотеками
та методистів районних бібліотек. 10-14 листопада 1959 р.

1959

Розроблені  «Заходи  щодо  поліпшення  бібліотечної
справи в  області».  У них значна увага приділялась покра-
щенню методичної роботи.

На допомогу районним і сільським бібліотекам надісла-
но  18 методико-бібліографічних  матеріалів  з  актуальних

питань бібліотечної роботи, надано 280 консультацій. За участю праців-
ників проведено 9 районних семінарів. «На кінець року в області нара-
ховувалось 19 районних,  13  міських,  1620 сільських бібліотек системи
Міністерства культури» [73].

У листопаді в бібліотеці відбувся п’ятиденний семінар завідуючих ра-
йонними та міськими бібліотеками. Обговорювалися питання пропаган-
ди бібліотеками:  матеріалів  ХХІ з’їзду КПРС; підсумків «історичного»
візиту М. С. Хрущова в США; пропаганди суспільно-політичної, науко-
во-природничої та сільськогосподарської літератури. Учасники ділили-
ся досвідом. Для них була організована книжкова виставка, присвячена
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візиту М. С.  Хрущова в  США, прочитані  бібліографічні  огляди літера-
тури, виготовлені як показові плакати. Закінчився семінар нарадою, де
обговорювався наказ Міністра культури СРСР про поліпшення бібліо-
течної  справи в  країні.  Роботу семінару описує завідуюча методичним
кабінетом бібліотеки О. М. Клімова [74].

Бібліотекою було проведено читацьку конференцію по
журналу «Вітчизна» за участі  письменників П.  Загребель-
ного, В. Кучера, А. Хижняка. На конференції говорили про
журнал в цілому, про окремі твори, що друкувалися остан-
нім часом. Критиці була піддана мова журналу. Одночасно

читачі висловили низку побажань: друкувати на сторінках журналу ко-
ротенькі нариси про життя і творчість сучасних українських письменни-
ків, організовувати дискусії з актуальних питань, давати репродукції ук-
раїнських художників. Наприкінці конференції виступили письменники,
які поділилися творчими планами, дали відповідь на запитання.

«Цього ж року читачі обговорювали твори М. Руденка «Остання шаб-
ля», М. Шолохова «Судьба человека», Д. Гранина «После свадьбы» [75].

Бібліотека була підписана на продукцію Книжкової па-
лати СРСР та Книжкової палати УРСР. «В роботі з катало-
гами працівники відділу обробки широко використовують
друковані і анотовані картки видань книжкових палат. Дру-
ковані картки переглядаються в день їх надходження в біб-

ліотеку і, після попереднього відбору, додаються до алфавітної картоте-
ки. Це дає можливість швидко обробляти нову літературу, частина з них
використовується для поповнення картотеки доукомплектування» [75].

Для комплектування книжкового фонду широко вико-
ристовуються тематичні  плани видавництв,  бланки замов-
лень,  різні  бібліографічні  видання,  «Експрес-інформація
про нові книги, видання бібліотеки ім. В. І. Леніна, картоте-
ки незадоволеного попиту» [76].

«Обласною  бібліотекою  запроваджувався  у  бібліотеках  області
вільний доступ до бібліотечних фондів.  Був розроблений і  надісланий
методичний лист,  досвід  москвичів  детально вивчений.  Розпочиналась
робота з перевірки книжкового фонду, очищення від застарілої літера-
тури: «упорядковуються каталоги, вивчаються фонди, щоб доукомплек-
тувати, пристосовують приміщення і обладнання для переходу на нову
форму обслуговування. Вільний доступ показав збільшення використан-
ня галузевої літератури на 40–45%» [77].
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1960

«У 1960 році обласним управлінням культури було орга-
нізовано конкурс-змагання за звання «Бібліотека відмінної
роботи». За підсумками першого року конкурсу 32 бібліо-
теки області отримали звання» [78].

Колектив бібліотеки активно залучав до користування
книгами закладу робітників. Так у звіті за 1960 рік ми чита-
ємо:  «частіше стали проводити заходи на підприємствах і
промислових артілях. Особлива увага при цьому була при-
ділена читанню бібліографічних оглядів літератури. Внаслі-

док цієї роботи з року в рік збільшення кількості читачів йшло за раху-
нок робітників. Так у 1957 році з загальної кількості 6007 читачів бібліо-
текою користувалося лише 474 робітники,  у  1960 році  з  7003 читачів  –
1397 були робітники, число яких збільшилось майже втричі» [79].

«Міжбібліотечним абонементом обласної  бібліотеки користувалось
55 бібліотек області,  з них районних – 19, міських – 11, сільських – 25.
До бібліотек було надіслано 1817 книг. 302 книги одержано з Державної
бібліотеки СРСР ім. Леніна (Москва), Всесоюзної державної бібліотеки
іноземної літератури (Москва), Державної республіканської бібліотеки
УРСР ім. КПРС (Київ),  Державної публічної бібліотеки Академії Наук
УРСР (Київ)» [80].

«В  систематичному каталозі,  побудованому за схемою
бібліотечної класифікації 1955 року, внесені зміни відповід-
но до схеми бібліотечної класифікації для масових бібліотек
1960  року,  а  також  зміни  згідно  методичних  вказівок
Міжбібліотечної Класифікаційної Комісії» [81]. Нині бібліо-

тека має каталоги: алфавітний службовий, систематичний, топографічний.
Алфавітний, систематичний і топографічний – на фонд іноземної літера-
тури,  каталог журнального фонду,  ілюстрованих видань.  Створені  нові
картотеки «Исторические романы и повести», «Жизнь замечательных лю-
дей», «Научно-фантастическая литература», «Назв художньої літерату-
ри», на окремі твори Маркса, Енгельса і Леніна [82].

Про персональний склад колективу бібліотеки свідчить
тарифікаційний список 1960 року: «Полехин А. С. – дирек-
тор;  Соколовская В.  Н.  – зав.  отделом;  Романенко Л.  В.  –
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Віктор Бабюк вручає нагороду «Бібліотека відмінної роботи».
Праворуч – Олександр Слива, директор обласної бібліотеки для дітей

зав.  отделом;  Корсун В.  П.  – гл.  библиотекарь;  Терещенко П.  А.  –  гл.
библиотекарь; Мячина Л. Я. – зав. читальным залом; Бондарчук О. К. –
зав.  метод.  кабинетом;  Ляшенко Т.  В.  – методист;  Бабюк В.  П.  – мето-
дист; Озеркало А. И. – ст. библиотекарь; Банчукова Л. И. – ст. библио-
текарь; Шарапова Т. Н. – ст. библиотекарь; Гайдук В. Ф. – библиотекарь;
Тертишна Н. И. – библиограф; Голда Л. П. – библиотекарь; Несенен-
ко Е. Т. – библиотекарь; Крыжовец М. И. – библиотекарь; Сурганова З. Н.
– библиотекарь; Белоусова И. И. – библиотекарь; Шустина Р. Я. – библио-
текарь;  Белецкая А.  И.  – библиотекарь;  Жовтобрюх З.  В.  – библиоте-
карь; Антишко Л. А. – пом. библиотекаря» [83].

Шустіна Раїса Яківна, 1931 року народження. Закінчила Ленінградський бібліо-
течний інститут у 1960 р. Працювала у бібліотеці з 1 вересня 1957 р. бібліотека-
рем, виконувала обов’язки завідувачки пересувного фонду. З 1958 р. працюва-
ла бібліотекарем відділу комплектування,  з  1969 р.  – старшим бібліотекарем.
Звільнилась у 1973 р. [84].
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1961

Зі звіту бібліотеки за 1961 рік: «Колектив обласної біб-
ліотеки вів  наполегливу роботу по виконанню постанови
ЦК  КПРС  «Про  стан  і  заходи  покращення  бібліотечної
справи в країні» та постанови ІІІ сесії Верховної Ради Ук-
раїнської РСР «Про стан і заходи по дальшому поліпшен-

ню культурно-освітньої  роботи серед трудящих Української  РСР».  В
1961  році  всі  населені  пункти області  охоплені  бібліотечною книгою.
93.3% сімей читає бібліотечну літературу. Тепер на 1000 чоловік населен-
ня приходиться 648 читачів бібліотек.  В середньому на 1 читача по об-
ласті припадає по 20 прочитаних книг. Дещо поліпшилась матеріально-
технічна  база  бібліотек.  36  бібліотек  перейшло  в  кращі  приміщення.
527  бібліотек  області  відкрили вільний доступ  читачів  до  книжкових
фондів. До роботи все ширше долучалася громадськість» [85].

З  метою посилення пропаганди сільськогосподарських знань серед
населення у 1961 році було проведено огляд-конкурс бібліотечних пла-
катів на сільськогосподарську тематику, виготовлених сільськими бібліо-
теками. На конкурс було подано 66 бібліотечних плакатів, відібраних на
районних конкурсах, – якнайкращих з текстами бібліографічних оглядів
літератури, вміщених на плакатах та інформаціями про проведену робо-
ту з пропаганди сільськогосподарської літератури. Перше, друге, третє
місце відповідно посіли сільські  бібліотеки Березнівського,  Здолбунів-
ського і Ровенського районів [86].

В області працювало 414 бібліотечних рад, роботу яких
вивчав методичний кабінет. Члени бібліотечних рад допома-
гали бібліотекам у вирішенні всіх питань, починаючи з ма-
теріально-технічної бази бібліотеки і закінчуючи організа-
цією масової  роботи і  пропаганди книг.  Ось  який досвід

описано з цього напряму роботи: «Члени бібліотечної ради Ровенської
міської бібліотеки ім. В. Г.  Короленка систематично чергують у бібліо-
теці (біля полиць відкритого доступу), дають читачам змістовні консуль-
тації  по різних питаннях.  Силами членів  бібліотечної  ради для читачів
систематично проводять політінформації, бесіди, читки статей з газет і
журналів як у бібліотеці, так і в пунктах видачі книг, пересувках. Члени
бібліотечної ради випускають стінну газету про роботу ради і її окремих
секцій» [87].

У бібліотеці з’являється цікава особистість – Мячина Людмила Яківна.
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Мячина Людмила Яківна

Мячина  Людмила  Яківна  на-
родилася 19 жовтня 1926 року в
с.  Ярославка  Ружинського  ра-
йону  Житомирської  області,
українка.  До  війни  закінчила
сім класів.

Приїхала на Ровенщину, 7 серпня 1949 р.
була прийнята на роботу в обласну бібліо-
теку палітурницею, а в 1950 р. почала пра-
цювати помічником бібліотекаря.  Закінчи-
ла  Дубенське  культурно-освітнє  училище,
у 1962 р. – Харківський бібліотечний інсти-
тут [88].

1  листопада  1961  р.  була  призначена  на
посаду завідувачки читальної  зали облас-
ної бібліотеки. 8 серпня 1988 р., у зв’язку з
виходом на пенсію, звільнилася. Згодом її
періодично запрошували на роботу на за-
міни  в  бібліотеку,  і  кінцево  вона  пішла  на
пенсію у березні 1990 р. [89].

За цими скупими датами у Людмили Яківни пройшло все життя у бібліо-
теці  з  читачами,  книгами,  колективом.  Вона  розпочала  свою  роботу  в  чи-
тальній  залі  в  приміщенні  на  вул.  Червоноармійській,  а  1970 р.,  коли було
виділено приміщення на проспекті Миру, розгорнула роботу там. Все місто
користувалось  послугами  читальної  зали:  там  завжди  було  багато  відві-
дувачів,  стояли  черги,  працівники  виносили  з  фонду  тисячі  книжок  і  пе-
ріодики. Із Людмилою Яківною працювали Є. Т. Несененко, М. І. Крижовець,
Р. П. Мельник, Н. О. Нікітіна, В. Д. Кундюк. За два роки послугами читальної
зали скористались 37  тисяч читачів,  їм було видано 160 тисяч примірників
книг і періодики [90].

У  1981  р.  читальна  зала  була  переміщена  в  приміщення  новозбудованої
бібліотеки. Утворилося 6 читальних зал: читальна зала соціально-економіч-
ної літератури, читальна зала для наукових працівників, загальна читальна
зала, читальна зала поточної періодики, читальна зала з бібліотекознавства
та бібліографії, читальна зала нових надходжень. Кожен із цих структурних
підрозділів мав свої завдання і керівництво. Корегування роботою здійсню-
вала Л. Я. Мячина [91].

Людмила Яківна була безпартійною. Вихована радянською системою, вона
продуктивно працювала на ідеологічній ниві.  Хороший організатор бібліо-
течної роботи і відмінний пропагандист книги. У нашому місті її знали у ба-
гатьох колективах, пізнавали на вулиці. Вона організовувала найважливіші
заходи,  які  проводила  бібліотека.  Мала  ділові  контакти  з  широким  колом
лекторів товариства «Знання», літераторами, письменниками, літературоз-
навцями, викладачами вишів і компетентними читачами. Про читачів мож-
на говорити окремо. Це С. С. Дорошенко, Ф. І. Чубунов, М. В. Бродський,
А. Й. Меремінський, Л. А. Максименко, які брали участь у заходах, виступа-
ли на них, і взагалі товаришували з Людмилою Яківною впродовж 20–30-ти
років. На літературних вечорах у читальній залі побували М. Вінграновський,
М. Жулинський, В. Канівець, О. Богачук. Вона не тільки вміла організувати
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масові  заходи, але і  блискуче виступала на них.  Не користуючись текстом,
вільно  володіла  словом,  викладала  думку  просто,  трималась  артистично.
Цим  вона  й  запам’яталася.  Людмилі  Яківні  було  притаманним  формувати
виступи емоційно, поєднуючи складні тези з чуттєвими і емоційними зама-
льовками з тексту, творів-спогадів чи відомостей про автора. Після її висту-
пу  виникало  бажання  прочитати  твір.  У  кінці  80-х  років,  в  період  початку
перебудовчих процесів,  на  шпальтах «товстих» літературно-художніх  жур-
налів  з’являються  твори  заборонених  авторів,  де  розкривається  звірина
сутність сталінської політики. Людмила Яківна перша з тих, хто їх читала, ре-
комендувала й організовувала обговорення. Так у 1986 р. створився читаць-
кий літературний клуб «Співрозмовник», що об’єднував непересічних рівнян –
любителів читання.

Людмила  Яківна  вміла  працювати  з  колегами,  робила  їх  однодумцями  і
товаришами, незважаючи на вік. Тому багато з колег стали її послідовника-
ми, серед них – Ніна Олексіївна Нікітіна, Олена Іванівна Сисюк. Вона декіль-
ка каденцій обиралася головою профспілкової організації бібліотеки. Робо-
ту комітету профспілки вона спрямовувала на покращення дозвілля праців-
ників в бібліотеці та поза нею. За відмінну роботу Людмила Яківна була на-
городжена значками «Переможець соцзмагання», «Ударник Х п’ятирічки»,
«За активну роботу в товаристві «Знання», медаллю «Ветеран праці», числен-
ними грамотами органів управління бібліотекою, в т.ч. Міністерства культу-
ри  СРСР  і  УРСР.  У  1991  р.  Людмила  Яківна  Мячина  була  нагороджена  Гра-
мотою Президії Верховної Ради УРСР.

Корсун  Володимир  Пантелеймонович,
1933  року  народження.  Уродженець  Хар-
ківської  області,  закінчив  Харківський
державний бібліотечний інститут у 1961 р.
Прибув у Ровно за направленням у серпні
1961 р., працював головним бібліотекарем
в  обласній  бібліотеці.  Звільнився  у  грудні
1970 р.

Володимир  Пантелеймонович  був  нео-
рдинарною  особистістю.  Його  професійна
діяльність була різнобічною і оперативною.
Він  був  членом  профспілкового  комітету  і
його головою, відстоював інтереси праців-
ників бібліотеки [92].

В. П. Корсун,  згадуючи  свій  ровен-
ський період життя в  автобіографічній
дилогії «Стежина поміж забудь-травою», залишив погляд сучасника на
атмосферу 60-70-х років ХХ ст. [93]. Книгу він надіслав у бібліотеку і в
2006 році з нею змогли ознайомитися наші колеги старшого покоління.
Т. М. Шарапова, прочитавши книгу, сказала, що «особливий погляд ав-
тора наскрізно пронизує виклад подій».

Між тим,  нам би хотілося відкрити і  цю сторінку життя колег-біб-
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ліотекарів на початку 60-х років ХХ століття. Наведу велику цитату з
автобіографічної книги В. П. Корсуна, де він описує, як приїхав у Ровно.

«Посада головного бібліотекаря була введена недавно для коорди-
нації роботи бібліотек для усіх відомств, і я вважав, що саме тут можна
впровадити в практику ті, хоч і небагаточисельні задуми, які накопичи-
лись під час навчання. … Наш поїзд до міста Ровно прибув на світанку …
Ми здали речі до камери схову і пішли гуляти безлюдними вулицями. На
обласне управління культури потрапили без труднощів… Це був неохай-
ний будинок поруч із залізницею: на першому поверсі – кінотеатр «Пар-
тизан», а на другому – управління культури. Неподалік, виставивши в
небо гострі чотирикутні піраміди веж, височів костел – звідси, очевидно,
починався місцевий Бродвей. … Село селом. Лиш у центрі ото було кіль-
ка три-, чотириповерхових будинків, а то все приватний сектор … В уп-
равлінні зустріли приязно … нас чекав директор – кремезний чоловік се-
редніх літ і його подекуди сивий настобурчений над низьким лобом чуб
надавав його обличчю такого виразу, ніби він весь час щось хоче згадати
і не може.

– Польохін, – сказав він, усміхаючись і простягаючи руку, – Олек-
сандр Степанович. Якщо ви нічого не маєте проти, то я пропоную, не
гаючи часу, йти в бібліотеку.

Вийшовши на вулицю, я зауважив, що звідусюди, не те що в Харкові,
чується українська мова, хоча директор розмовляв російською і лише
іноді, коли вдавався до насмішки і сарказму, переходив на українську
мову.

Він розповів, що певною мірою вважає себе нашим земляком, оскіль-
ки виховувався у дитячій колонії в Куражі, що під Харковим, а освіту
здобував у нашому-таки інституті. …

Ми також довідались, що в Ровному дуже низькі ціни на харчові про-
дукти, а у магазинах всього вдосталь.

– Є у нас і бандерівці, – усміхнувся Польохін, – але вони причаїлися.
Ще п’ять років тому підірвали пам’ятник Сталіну на центральній площі.
Проте у самому Ровному місцевих жителів не так вже і багато, все більше
приїжджих, як ми з вами.

– Скільки ж у вас населення?
– Сімдесят чотири тисячі.
Приміщення бібліотеки зачарувало мене своєю неординарністю: ве-

ликі химерної форми вікна, мармурові сходи, поручні – то справжній
шедевр ковальської майстерності; печі оздоблені художніми кахлями –
у кожній кімнаті своєї форми і забарвлення; стелі прикрашені витонче-
ними гіпсовими візерунками; ефектні вітражі з узорами, травленими
кислотою і т. ін. Згодом я мав нагоду вивчити будинок досконально і
завжди захоплювавсяч його добротністю і придатністю до життя. На
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Книга Володимира Корсуна «Стежина поміж забудь-травою» (у 2-х книгах)

Харківщині  багато людей,  довідавшись,  що я  їду  на  роботу в  Західну
Україну,  співчутливо похитували головами і  туманно натякали на не-
безпечність  моєї  затії.  Лише  дядько  Яшко  рішуче  схвалив  мій  вибір:
«Не  пошкодуєш!  Там  люди  совісніші,  ніж  у  нас.  Я  у  сорок  сьомому
їздив туди – багато нашого брата вони від голоду порятували, хоч і самі
живуть незаможно» [94].

«Повернулась з відпустки Клімова, якою мене залякував Польохін,
– середня на зріст, чорнява, років на п’ять старша за мене, отже, лю-
дина,  за моїми мірками, попереднього покоління.  Голос у неї  гучний,
говорить безапеляційно,  як би личило говорити чоловікові,  а  не  особі
слабкої статі. У перший же день, як кажуть, вона наїхала на мене, але я
її застеріг:

– Обережно на поворотах!
– А то що буде!?
– Нічого не буде. Але й їздити на собі я вам не дозволю: де сіли, там і

встанете.
– Он як! – вигукнула вона роздратовано, але відійшла.
Через деякий час Клімова зверталась до мене по роботі без усякого

роздратування,  по-діловому,  а  в  кінці  робочого дня  перед  вихідними
підійшла і запросила до себе у гості.

– Посидимо, погомонимо. Я запрошую також Онуфрія Корнійовича і
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ваших колег-випускниць, які приїхали в обласну бібліотеку для дітей.
Прошу мене вибачити, Корсун, але я звертатимусь до тебе на ти. Як до
усіх бібліотечних працівників області, крім Польохіна, звичайно. Он
Бондарчук значно старший за тебе, але я і його кличу на ти … Згода?

Я подумав трохи і погодився … Клімова виявилась розумною жінкою,
але надто прямою, в очі говорила все, що думає, а думала вона не завж-
ди те, що могло подобатись. З такими зазвичай ведуть себе обережно і
не стільки поважають, скільки побоюються.

У компанії Клімова показала себе веселою і дотепною, а жарти її були
колючими і дошкульними. Не хотілось би потрапити їй на язик…» [95].

Спогади Володимира Пантелеймоновича дуже цікаві, описують його
зустрічі з багатьма бібліотечними спеціалістами обласної бібліотеки та
області, керівниками галузі культури, профспілок, партійних органів та
виконавчої влади.

Ось як він характеризує Віктора Павловича Бабюка: «Цей Віктор – не-
звичайна особистість. Я нібито знаю його, як облупленого, але, мабуть, це
мені так здається. Він не палить, не захоплюється горілкою, байдужий до
жінок, не пам’ятаю, щоб він хоч раз схвально відгукнувся про якусь книж-
ку, кіно- чи телепередачу; як інші чоловіки, він не грав у шахи, не був ні
мисливцем, ні рибалкою. Бабюк знав лише роботу (як методист, розробляв
антирелігійну тему) і свою родину [його Тетяна здавалася людиною авто-
ритарною, і мені іноді думалось, що Віктор її побоюється].» [96].

Цікаво згадує і про Адама Федоровича Гречковського: «...він має фі-
гуру Аполлона, веселу вдачу...» [97]. Як разом здійснювали виїзди у ра-
йони і як проводили час за риболовлею.

Володимир Пантелеймонович відкриває через спогади зміст методич-
ної роботи: наступ атеїстичної пропаганди, заорганізованість заходів.
Через учасників подій передає ставлення до роботи і оцінку стану біб-
ліотечної справи. Поїздка у Прибалтику викликала у нього такі емоції:
«Європа – інша цивілізація, яка береже і цінує кожну історичну па-
м’ятку, а не квапиться її знищити на догоду зайдам, як це робимо ми»
[98]. Після повернення з Прибалтики, Леонід Якович Мельничук, стар-
ший інспектор бібліотек обласного управління культури, підводячи під-
сумки поїздки, казав: «У бібліотеках Прибалтики працювати простіше,
бо немає отої гігантоманії у показниках роботи, яка притаманна нашим,
немає отого захоплення наочною пропагандою ні на вулицях, ні в гро-
мадських місцях, ні в закладах культури» [99].

Про свою роботу Володимир Корсун пише: «Моя посадова інструкція
містить у собі геть усе, що мислимо робити у бібліотеці. Тобто головний
бібліотекар відповідає за все, а з цього випливає, що він не несе відпо-
відальності конкретно ні за що… різних ідей мені не бракувало … за-
хотілося провести паспортизацію бібліотек усіх відомств. Розробляв і
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замовляв у типографії відповідні бланки, залучав до роботи десятки лю-
дей … організовував книгообмін дублетних передплатних видань … важ-
ко залишитись  байдужим,  коли  у  кожній  бібліотеці  бачиш,  скажімо,
тридцятитомник І. Франка: перші два томи по три примірники, третього
і четвертого немає зовсім, зате п’ятого вісім… зібрав з усіх бібліотек цілі
простирадла відомостей, проаналізував їх у межах кожного району, а по-
тім придумав механізм передачі книги з однієї бібліотеки до іншої» [100].

У його спогадах ціла епоха з відповідними справами і людьми [101].

 Несененко  Євгенія  Тарасівна
народилася 13 червня 1939 р. За-
кінчила Харківський державний
інститут культури у 1968 р. Зара-
хована у  бібліотеку  1  листопада
1961  р.  на  посаду  бібліотекаря

читальної зали, з 1982 р. – головний бібліо-
текар.

Євгенія  Тарасівна  була  уособленням  біб-
ліотекаря: спокійна, розважлива, поміркова-
на, гарна простою красою. Дуже добре знала
фонд,  піклувалася,  щоб  усі  книги  були  на
своїх місцях. Залишилася у пам’яті професіо-
налів  як  неперевершений укладач  книжко-
вих  виставок.  Логіка  представлення  книг  і
глибина розкриття  теми,  яскравість,  ємкі  за
змістом цитати.  Багато читала,  мала чудову
пам’ять. Євгенія Тарасівна консультувала ко-
лег з бібліотек області, брала участь у мето-
дичній роботі. Була провідним спеціалістом відділу і хорошою колегою для пра-
цівників. Людмила Яківна Мячина вважала її не тільки колегою, а й подругою,
а Ніна Олексіївна Нікітіна – наставником. Євгенія Тарасівна проводила методич-
ну роботу, була учасником груп комплексних обстежень бібліотек області та те-
матичних перевірок. Залишилась у пам’яті колег як корифей, на якого рівняли-
ся колеги. Померла 18 вересня 1987 р. [102].
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1962

Цьогоріч сформована структура бібліотеки була такою:
адміністративно-господарський відділ – 11 працівників; від-
діл комплектування і  обробки літератури – 5  працівників;
абонемент – 5  працівників;  читальна зала – 3  працівники;
методичний кабінет – 2 працівники; бібліографічний відділ

– 2  працівники;  головний бібліотекар – 1  працівник.  Усього – 30  пра-
цівників [103].

Діяльність бібліотеки відповідала таким показникам:
На 1 січня 1962 р. фонд бібліотеки становить 267196 книг.

У т. ч.: суспільно-політичної літератури – 70865; творів мар-
ксизму-ленінізму –  8168;  мовознавство  –  3883;  природо-
знавство – 17453; медицина – 11268; техніка – 32817; сільсь-

ке господарство – 19560; мистецтво – 18578; літературознавство – 10845;
географія – 3927; загальний – 5428; художня – 69745; брошури – 2827. За
мовами: українська – 55757; російська – 202350; інші мови СРСР – 1838;
іноземні – 4424 [104].

 Склад читачів на 1 січня 1962 р [105].

відділи
всього 

         стать за соціальним станом

чол. жін. роб. служб. студ. ін.

абонемент 5672 2702 2970 1298 2393 1153 828

читальна зала 1665 503 1162 273 746 537 109

Всього: 7337 3205 4132 1571 3139 1690 937

Активно працював міжбібліотечний абонемент (МБА).
Обласна бібліотека одержувала книги для читачів  з  Дер-
жавної бібліотеки СРСР імені В. І. Леніна, Всесоюзної дер-
жавної бібліотеки іноземної літератури, Державної респуб-

ліканської бібліотеки УРСР ім.  КПРС, Державної публічної бібліотеки
Академії наук УРСР. У 1961 р. бібліотека отримала 252 книги. Користу-
валися МБА 61 бібліотека області: 19 районних, 10 міських, 31 сільська.
Усього видано 1833 книги: суспільно-політичної тематики – 602, приро-
дознавства  –  247,  техніки  –  263,  сільського  господарства  –  94,  літе-
ратурознавства – 220.  Найбільше замовляли літературу представники
партійно-радянського активу, спеціалісти промисловості, сільського гос-
подарства, заочники, вчителі, лікарі та юристи [106].
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Шарапова Тетяна Миколаївна

Комплектування бібліотек області здійснювалось облас-
ним бібколектором,  було централізовано кошти на комп-
лектування районних, міських, сільських бібліотек. Бібліо-
теки стали систематично отримувати нову літературу. По-
ліпшилось профільне комплектування. Обласний бібколек-

тор організував за графіком очне комплектування, для чого запрошував
досвідчених бібліотекарів, працював із завідуючими районними бібліоте-
ками.  Працівники обласної  бібліотеки підтримували тісний зв’язок  з
бібколектором. Щотижня, з метою перевірки стану справ і надання до-
помоги, працювали у бібколекторі [107].

У 1962 році розпочато роботу зі створення обмінних фондів, складе-
но картки на обмінну літературу, але ця література не була зібрана і не
розподілена [108].

 Абонемент – найвідвідуваніший читачами структурний
підрозділ. Завідувачами відділу абонемента були: Карпович
Ольга Іполитівна (звільнилась 1 листопада 1945 р.),  Безюк
Зінаїда Микитівна (працювала з 2 жовтня 1945 р.),  Купрій
Марія Федосіївна (з 1 січня 1946 р.), Клименко І. І. (з 1 жов-

тня 1946 р.), Крупа Єфросинія Данилівна (з 15 листопада 1947 р.), Рома-
ненко Лідія Василівна (з 15 вересня 1950 р.) [109].

Яскравою особистістю та багаторічною завідувачкою відділу абоне-
мента була Тетяна Миколаївна Шарапова.

 Шарапова Тетяна Миколаївна народилася 8 грудня
1928 р.  у  с.  Нова Таволжанка Шебекінського  району
Бєлгородської  області  (Росія).  Закінчила Дубенський
культосвітній  технікум,  працювала у  Дубенській  рай-
бібліотеці  (у  1952–1953  рр.).  У  1953 р.  прийнята
бібліотекарем  у  відділ  обробки  літератури  [110].  У
1956–1962 рр.  –  старший  бібліотекар  абонементу.  У
1957  р.  закінчила  Харківський   державний  інститут
культури. З 1962 р. – завідувачка відділу абонемента, у
1986 р. звільняється, але періодично працювала в зак-
ладі. Кінцево звільняється у 1992 р. Тетяна Миколаївна
– досвідчений професіонал і  організатор культосвіт-
ньої роботи. За її керівництва впроваджено коменто-
вані виставки, здійснювалося диференційоване обслу-
говування читачів, започаткована картотека читацько-
го профілю для удосконалення роботи із задоволення
читацьких запитів. Особлива її увага зосереджувалася
на підготовці  бібліографічних оглядів літератури. Тетяна Миколаївна багато читала,
вміла  оцінити літературні  якості  твору,  проаналізувати його.  Після  переїзду  відділу
абонемента в нове приміщення бібліотеки, нею було розгорнуто наочну популяриза-
цію книг.  Були відкриті  бригадні  абонементи  на  фабриці  дитячої  іграшки та  в  уп-
равлінні внутрішніх справ, що значно розширило коло читачів. Т. М. Шарапова у 1965–
1975 рр. 5 каденцій обиралася народним засідателем до міського суду.
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Поряд із Тетяною Миколаївною виросла плеяда бібліотекарів відділу:
Рунович (Юрина)  Валентина Казимирівна,  Білецька  (Данилюк)  Аліна
Іванівна, Куцевич (Юрцунь, Савчук) Світлана Олександрівна, Горділов-
ська Тамара Володимирівна, Слимак Наталія Іванівна, Степанюк Анто-
ніна Іванівна, Островська (Антишко) Людмила Олександрівна, Христо-
форова Ганна Миколаївна, Василевська (Степанюк) Лариса Андріївна.

Від Тетяни Миколаївни Шарапової відділ абонемента прийняла Руно-
вич (Юрина) Валентина Казимирівна.

Рунович (Юрина) Валентина Казимирівна, 1953 року на-
родження, почала працювати в бібліотеці 1 жовтня 1975 р.
у відділі  абонемента.  У 1977 р.  закінчила Київський дер-
жавний інститут культури. Вирізнялася начитаністю, кому-
нікабельністю.  У  1986 р.  була  призначена завідувачкою
відділу  абонемента.  Валентина Казимирівна обрала ос-
новний напрям роботи – упорядкування фонду від заста-
рілої  літератури.  Також вона розпочала цикли заходів  з
відкриття «білих плям» в українській історії та літературі.
Звільнилася за власним бажанням 26 липня 1993 р. [111].

Степанюк  Антоніна  Іва-
нівна народилася 8 серпня
1939 року в с. Солов’є Сла-
вутського  району  Хмель-
ницької області.

У  1969  р.  закінчила  Київський  державний  інститут
культури.  З  1972  р.  –  бібліотекар,  потім  –  старший
бібліотекар обласної  бібліотеки:  спочатку  –  у  відділі
обслуговування працівників  сільського господарства,
пізніше – у відділі абонемента.

У 1981–1995 рр. А. І. Степанюк – заступник директо-
ра з  внутрішньої роботи.  У цей час проявила себе як
висококваліфікований спеціаліст  і  організатор бібліо-
течної справи. Займалася вирішенням актуальних пи-
тань  діяльності  книгозбірні:  удосконаленням  бібліо-
течного  та  інформаційного  обслуговування  читачів,
створенням  клубів  за  інтересами,  плануванням  та

звітністю книгозбірні. Антоніна Іванівна організовувала роботу для забезпечення кни-
гою будівельників, які працювали ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС, була ініціа-
тором переходу бібліотеки на новий господарський механізм управління,  зокрема,
займалася впровадженням в практику роботи платних послуг. Координувала співпра-
цю книгозбірні з різними громадськими та політичними організаціями.

Знавець бібліотечної справи, наставник молодих спеціалістів, чуйна і добра люди-
на, Антоніна Іванівна користувалася глибокою повагою колег і читачів. За відданість
бібліотечній  справі  та  сумлінну  працю неодноразово нагороджувалася  Почесними
грамотами  Міністерства  культури,  обласного  управління  культури  та  облдерж-
адміністрації. Після виходу на пенсію (1995 р.) Антоніна Іванівна працювала в бібліо-
теці завідувачкою канцелярії до 2005 р. Померла у 2019 р.

Рунович (Юрина)
Валентина Казимирівна

Степанюк
Антоніна Іванівна
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1963

В  обласній бібліотеці  працює 22 працівники,  в  т.ч.  з  за-
гальною освітою – 12, спеціальною – 14, середньою – 4, се-
редньою спеціальною – 2.  До 5  років  стажу мали 6  праців-
ників, більше 5 років – 16 чоловік. Членів КПРС – 2, членів
ВЛКСМ – 6 [112].

Структура бібліотеки була розрахована на 34 посади:  а)  адміністра-
тивно-господарський відділ – 11; б) відділ комплектування і обробки лі-
тератури  –  7;  в)  відділ  абонемента  –  6;  г)  відділ  читальної  зали  –  3;
д) методичний кабінет – 3; е) бібліографи – 3; є) головний бібліограф
– 1 [113].

Статистичні дані про роботу бібліотеки за 1963 рік. Чи-
тачів  на абонементі  – 6325,  в  читальній залі  – 1901.  Серед
них:  робітників  –  1848,  службовців  –  3148,  учнів  –  2371,
інших – 859, чоловіків – 3685, жінок – 4541. За національно-
стями: українців – 5383, росіян – 2296, інших – 547. Відвіду-

вання становило – 68697 читачів.
 Видача книг за змістом: всього видано книг – 197880. За змістом: сус-

пільно-політичної літератури – 33597, з питань мовознавства – 4363, при-
родознавства – 11849, медицини – 3060, техніки – 18411, сільського гос-
подарства – 2329, мистецтва – 13760, літературознавства – 18386, геогра-
фії – 1186. Загальний відділ – 5640, художня – 85297, українською мо-
вою – 17050, російською мовою – 180820.

Книжковий фонд бібліотеки становив 254708 примірників книг. За рік
було придбано 21800 книг [114].

По МБА отримано 537 книг (користувалося бібліотек:  7  районних,
19 міських, 22 сільські, 4 відомчі). Серед читачів – викладач Українського
інституту інженерів водного господарства (УІІВГ) В. В. Гальцев отримав
з Державної бібліотеки іноземної літератури СРСР 20 книг іноземними
мовами.  Бібліографічний відділ  прочитав  168  бібліографічних оглядів
літератури.  Їх прослухало 7450 чол.,  в  т.ч.  і  по радіо.  Відділ відвідало
5260 чол., яким надано 5560 усних довідок.

Залучення громадськості до роботи бібліотек в області: обрано 650 рад,
в них брали участь 5354 читачі, 1459 громадських бібліотекарів, 1006 гро-
мадських заступників завідуючих бібліотек, 3749 книгонош, 1655 праців-
ників, які обслуговували 10095 читачів. Бібліотекарі проводили читання
газет 2–3 рази на тиждень [115].
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Відповідно до постанови Президії ЦК КПУ від 29 трав-
ня  1962  р.  «Про підготовку  26-томного видання «Історії
міст і сіл Української РСР», з метою надання допомоги ав-
торам у написанні історії міст і сіл області складено карто-
теку «Історія міст і сіл області». Матеріал був розміщений

згідно нового адміністративно-територіального поділу області. У карто-
теці представлено описи книг, журнальних і газетних матеріалів з історії
міст і сіл. Зібраний матеріал розмножено на ротаторі і двома випусками
надіслано в райпарткоми, районні і зональні бібліотеки області для прак-
тичного використання з краєзнавства й уникнення дублювання при скла-
данні додаткових матеріалів з історії міст і сіл області [116].

При  обласній  бібліотеці  створено  і  обладнано  мето-
дичний кабінет,  як  центр методичної  допомоги сільським
бібліотекам. Такі кабінети створені в Ровенській і Березнів-
ській районних бібліотеках. В інших зональних бібліотеках
створені й обладнані методичні кутки [117].

Бібліотека розгорнула в  області  пропаганду рішень листопадового
(1962 р.) та грудневого (1963 р.) Пленумів ЦК КПРС, в яких окреслюва-
лися завдання в  галузі  розвитку сільського господарства [118].  З  цією
метою з бібліотечними працівниками було проведено 6 обласних семі-
нарів: «...два п’ятиденних семінари завідуючих районними, міськими і зо-
нальними  бібліотеками  для  дорослих  та  з  завідуючими  районними  і
міськими дитячими бібліотеками;  п’ятиденний семінар завідуючих чи-
тальними залами районних та міських дитячих бібліотек; чотириденний
міжобласний (Ровенської і Волинської областей) семінар бібліотекарів і
завідуючих дитячими відділеннями дитячих бібліотек; чотириденний об-
ласний семінар методистів районних та завідуючих зональними бібліо-
теками;  дводенний семінар інспекторів  райвідділів  культури з  питань
бібліотечної роботи» [119]. Розбудова бібліотечних приміщень області:
перейшли в нові приміщення 7 бібліотек, в кращі приміщення перевезли
22 бібліотеки, в стадії будівництва перебували 18 приміщень [120].

Серед численних заходів  масової  роботи бібліотеки,  у
звіті  особливу увагу звернено на те,  як «...цікаво пройшла
читацька конференція по книзі В. Бегми і  Л. Кизі «Шляхи
нескорених». В конференції взяли участь бувші партизани
Ровенщини – Герой Радянського Союзу т. М. Орлов, тт. Си-

доренко,  Чечотін,  Смагаль,  Плющик,  Сапач.  У  своїх  виступах  вони
підтвердили правдивість  зображених у  книзі  людей і  вказали на  роль
Комуністичної партії [121].

«З великим зацікавленням віднеслися читачі до конференції по книзі
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Крива Людмила Павлівна

Богатирьова
Катерина Михайлівна

О. Феофанова «Щастя в кредит», в якій висвітлюється безрадісне життя
у капіталістичній Канаді. На конференції виступили читачі бібліотеки тт.
Шандрук і М. Новосад, які понад 20 років прожили у Канаді. Вони, як і
багато інших українців  із  західноукраїнських земель їздили в  Канаду
шукати щастя, проте ніде його не знайшли. В Канаді, говорили виступа-
ючі тт. Шандрук і Новосад, для трудящої людини існує так зване «щастя
в кредит», а справжнього не було, немає і не буде при капіталістичній си-
стемі.  Там масове безробіття,  не  вистачає  квартир,  розвивається зло-
чинність, національна ворожнеча тощо» [121].

Почали працювати у  бібліотеці  Богатирьова Катерина
Михайлівна та Крива Людмила Павлівна.

Богатирьова Катерина Михайлів-
на народилася 25 листопада 1912 р.

у  м.  Демідов Смоленської  губернії  (Росія).  За-
кінчила  Харківський  державний  бібліотечний
інститут у 1938 р. У 1943 р. була направлена ЦК
ВКП(б)  у  розпорядження  Ровенського  обкому
партії, який комплектувався у м. Харкові. 4 лю-
того 1944 р. приїхала в м. Ровно (з автобіогра-
фії). Працювала директором облкниготоргу, за-
відуючою відділом обласної дитячої бібліотеки,
у  1956–1958  рр.  –  бібліотекарем  у  Ровенській
міській  бібліотеці  ім.  В.  Г.  Короленка,  завідую-
чою пересувним фондом, у 1961–1962 рр. – біб-
ліотекар міської бібліотеки №3, у 1962–1963 рр.

– бібліотекар Ро-
венської  міської
дитячої бібліоте-
ки.  Від  1963 р.  –
бібліотекар  Ро-
венської  облас-
ної бібліотеки. Звільнилася у 1973 р. Мала  ме-
даль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отече-
ственной войне» [122].

Крива  Людмила Павлівна,  1926  року  народ-
ження. Закінчила Молотовський державний пе-
дагогічний інститут у 1951 р. (вчитель географії).
Прийнята  на  посаду  бібліотекаря  обласної
бібліотеки 16 жовтня 1963 р., з 1981 р. – старший
бібліотекар відділу обробки літератури. 1988 р.
перейшла на посаду гардеробниці.

16 січня 1991 р. звільнилася [123].
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«Обласна бібліотека працює у дві зміни: читальний зал
з 9 до 21 години вечора, абонемент з 10 до 21 години вечора.
Бібліографи чергують з 9 до 21 години вечора. Обслугову-
вання читачів проводиться з 12 до 21 години вечора». Для
відділів обслуговування вихідний день – субота [124]. Про-

паганда літератури проводилась  за  такими напрямами:  суспільно-по-
літична література,  природничо-наукова та атеїстична література,  тех-
нічна література, художня література і книги з питань мистецтва [125].

 Основні  показники довідково-бібліографічної роботи.
«Видано бібліографічних довідок – 9240 проти 5575 у попе-
редньому році, в т.ч.: усних – 9200 проти 5560; письмових –
40 проти 15; з них видано: а) читачам – 31 проти 10; б) уста-
новам обласного центру – 2 проти 3; в) іногороднім – 7 про-

ти 2.  Розподіл довідок за тематикою: суспільно-політична – 1877;  при-
родничо-наукова –  715;  атеїстична –  226;  виробничо-технічна –  1832;
сільськогосподарська – 267; з питань мистецтва – 319; літературно-крає-
знавча – 833; інша – 3171. Надано довідок біля каталогів – 9200. Скла-
дено бібліографічних оглядів – 26. Проведено бібліографічних оглядів
– 250. Підготовлено і надіслано в бібліотеки області 15 рекомендаційних
списків  літератури та  тематику бібліографічних оглядів  з  пропаганди
сільськогосподарської літератури» [126].

На допомогу атеїстам складено 10 випусків списків рекомендаційної
літератури (кожен випуск тиражем 3000 примірників), автор – головний
бібліограф В. П. Гайдук [127].

 У лютому 1964 р. президія обласної ради профспілок та
рада обласного управління культури прийняли постанову
«Про проведення обласного конкурсу «На кращу бібліо-
течну раду області» для проведення конкурсу з 1 березня до
1 жовтня 1964 р.

«Постановою президії обласної ради профспілок та ради обласного
управління культури від 24 грудня 1964 р. «Про підведення підсумків об-
ласного конкурсу на «Кращу бібліотечну раду області» відзначено, що
робота  бібліотек  стала  дієвішою внаслідок  залучення  громадськості.
Перша грошова премія становила 50 крб., друга – 30 крб., третя – 20 крб.
Були присвоєні  звання «Краща бібліотечна рада області» з  врученням
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грамот. Були нагороджені грамотами і голови громадських рад бібліотек,
завідуючі сільськими і міськими бібліотеками» [128].

Уперше в звітах бібліотеки ми зустрічаємо розділ «Нау-
ково-дослідна робота в  галузі  бібліотекознавства і  бібліо-
графії», де акумульовано діяльність з цього напряму. У звіті
вказано: «наукова робота обласної бібліотеки спрямовува-

лася в  основному на висвітлення і  узагальнення передового досвіду в
бібліотечній практиці. З цією метою підготовлено і надруковано в періо-
дичній пресі ряд статей» [5 – В. П. Ярощук]. Згідно зведеного видавни-
чого плану Республіканської  державної  бібліотеки УРСР ім.  КПРС на
1964–1965 роки підготовлено до видання чотири праці. Дві з них – вида-
но на ротаторі в  1964 р.  Підготовлені роботи обговорювалися на мето-
дичній раді обласної бібліотеки і надсилалися на рецензування до науко-
вих бібліотек». Це такі документи: «Раціональне використання землі – ос-
нова крутого піднесення сільського господарства»:  анотований список
рекомендованої літератури,  автор – головний бібліограф В.  П.  Гайдук;
«Книгу читає кожен»: з досвіду роботи бібліотеки Здолбунівського цемен-
тно-шиферного комбінату», автор – головний бібліотекар В. П. Корсун;
«Вони  порвали  з  релігією»:  анотований  список  рекомендаційної  лі-
тератури,  автор – бібліограф Н. І. Тертишна;  «Пропаганда передового
досвіду в сільськогосподарському виробництві»: з досвіду роботи бібліо-
тек, автор – завідуючий методичним відділом О. К. Бондарчук [129].

Бібліотека провела 5 читацьких конференцій за творами
І. Шамякіна  «Сердце  на  ладони»,  Ю.  Бондарєва  «Бата-
льоны просят огня», Ю. Германа «Дело, которому ты слу-
жишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все», В. Ко-
жевнікова «Щит и  меч»;  «Чи літературна «Литературная

газета?».  На конференцію приходило багато людей – до 250  чоловік,
тому їх проводили у лекторії товариства «Знання». Читацька конферен-
ція «Чи літературна «Литературная газета?» була організована за ініціа-
тивою читачів, які обвинувачували редакцію газети, що значна більшість
матеріалу на  її  сторінках носить  публіцистичний характер.  На думку
читачів, варто давати рубрики «Слово о словах», оголошувати і друку-
вати умови конкурсів, друкувати оповідання, нариси, вірші та матеріали
читацьких конференцій по нових художніх творах радянської літерату-
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ри. Протокол цієї конференції надіслали редакції, яка оповістила, що за-
уваження читачів буде враховано [130].

У  напрямі  наукової  діяльності  в  бібліотеці  зроблено
аналіз видань бібліотеки за 1961–1965 рр. Встановлено, що:

 а) загальна кількість видань – 66 (1961 – 9; 1962 – 12; 1963
– 16; 1964 – 19; 1965 – 10); з них: матеріали з досвіду роботи
бібліотек – 17, бібліографічних матеріалів – 39;

 б) на допомогу бібліотекареві видано: з питань комплектування – 1;
на допомогу підвищенню кваліфікації – 1; на допомогу пропаганді літе-
ратури – 44; з досвіду роботи – 17; інші – 18;

в) визначено, що укладено рекомендаційної бібліографії – 37 (за те-
матикою:  суспільно-політична – 9;  сільськогосподарська – 2;  з  питань
техніки – 0; природничо-наукової, атеїстичної – 13; з питань літератури
і мистецтва – 8; інша – 5) [131].

Було видано дві наукові роботи – «На вірному шляху» (з досвіду ро-
боти бібліотек по атеїстичному вихованню трудящих) та «Книгу читає
кожен» (з  досвіду  роботи профспілкової  бібліотеки Здолбунівського
ЦШК).  У бібліотеці  відсутній заступник директора з  наукової  роботи.
Науковою роботою займаються 2 методисти і бібліографи. Не створена
наукова рада при директорі. Деякі функції наукової ради виконує мето-
дична рада, яку очолює директор О. С. Польохін [132].

У 1965 році в структуру обласної бібліотеки був введе-
ний сектор міжбібліотечного абонемента (МБА).  «Вперше
про налагодження роботи МБА ми зустрічаємо в архіві ще
у 1947 році. Очолила робо-
ту  сектору  Гречковська

Людмила Матвіївна.  Вона популяризу-
вала можливості МБА, виступала на об-
ласних семінарах,  проводила тематичні
перегляди літератури в  установах  і  на
підприємствах міста».

Гречковська Людмила Матвіївна народи-
лася 26 січня 1943 р. У 1966 р. закінчила Хар-
ківський державний інститут культури. При-
була  в  Ровно  за  направленням  інституту,
прийнята  на  роботу  в  обласну  бібліотеку
22  лютого  1965 р.  Працювала  старшим
бібліотекарем та завідувачкою сектору МБА.

Звільнилась  у  1971  р.  Була  одружена  з
Гречковським Адамом Федоровичем [133]. Гречковська Людмила Матвіївна
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Методико-
бібліогра-

фічні
видання

1965 року

Гмитрук Галина Яківна
та Слива Олександр Омелянович

У  1969  р.  бібліотека  впровадила  у  діяльність  закладу
«Положення про загальнодержавну систему МБА в СРСР».
Вперше цей документ дозволив перейти до нового етапу в
організації і розвитку МБА в загальносоюзному масштабі.
Сектор МБА реорганізовано у відділ МБА обласної бібліо-

теки. У період високих темпів збільшення кількісних і покращення якіс-
них показників роботи відділ очолила Гмитрук Галина Яківна (1973 р.)
[134].

Гмитрук  Галина
Яківна  народилася
4  квітня  1942 р.  у
Холмському  повіті
Люблінського  воє-
водства (Польща). У

1973  р.  закінчила  Ровенський
культурно-освітній  факультет
Київського державного інститу-
ту культури. Член КПРС. У 1964–
1965  рр.  працювала  завіду-
вачкою  Млинівської  районної
бібліотеки, у 1965–1972 рр. – Ро-
венської міської бібліотеки № 6.
Від 1972 р.  – бібліотекар облас-
ної бібліотеки, з 18 червня 1973 р.
–  завідувачка  відділу  МБА.  Га-
лина  Яківна  була  головою
профкому  обласної  бібліотеки.
12  лютого  1981  р.  звільнена  у
зв’язку  з  призначенням  дирек-
торкою обласної бібліотеки для
юнацтва.
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Островська
Людмила Олександрівна

1981 р. відділ МБА очолила Островська Людмила Олександрівна [135].

Островська  (Антишко)  Людмила  Олек-
сандрівна народилася 7 травня 1941 р. у с. Бо-
ровая  Боровського  району  Харківської  об-
ласті. Була прийнята у бібліотеку помічником
бібліотекаря 10 листопада 1960 р. Працювала
у відділі  абонемента.  Вирізнялася енергійні-
стю, грамотністю, начитаністю, мала широке
коло шанувальників-читачів, яким рекомен-
дувала  літературу.  У  1968 р.  закінчила  Киї-
вський державний інститут культури. Із люто-
го  1981  р.  призначена  завідуючою  відділом
МБА, завідуючою сектором МБА з 1991 р. Для
кращого задоволення читацьких запитів вона
налагодила добрі зв’язки з бібліотеками ба-
гатьох міст СРСР. Читачі отримували книжки
також  з  Бостонського  університету  (США),
Варшави (Польща). Із січня 1997 р. працюва-
ла бібліотекарем. Звільнилася 11 жовтня 2000
р. Серед колег користувалася повагою, була
наставником молоді, членом профспілкового комітету і хорошим організатором
профспілкового життя.

1966

У 1966 році  було надано послуги 10022 читачам;  в  т.ч.
абонементом – 7200; читальною залою – 2822. Склад чита-
чів: наукові працівники – 84; спеціалісти – 3218; в т.ч. про-
мисловості – 1200; сільського господарства – 61; освіти, на-
уки, культури – 986; інших галузей – 968; працівники пар-

тійного і  радянського апарату – 82; робітники – 1740; студенти – 1383;
інші – 5465. Робота з читачами та організація роботи відділів приведена
до вимог «Положення про відділи обласної бібліотеки» [136].

На базі  Дубенської  міської  бібліотеки проведено між-
бібліотечний семінар завідуючих районними, зональними і
міськими  бібліотеками  Ровенської  та  Житомирської  об-
ластей.  На семінарі  надано консультації  на  теми:  «Мето-
дика аналізу діяльності бібліотек району, зони, мікрорайо-

ну» та «Шляхи поліпшення діяльності сільських бібліотек на допомогу
колгоспному виробництву».  Учасники семінару ознайомилися з  мето-
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дичним кабінетом і роботою Здолбунівської районної бібліотеки, з ме-
тодичною роботою Мізоцької зональної і Гільчанської сільської опорної
бібліотек.  Вони були присутні на засіданні і  взяли участь в обговоренні
роботи методичної ради Здолбунівської районної бібліотеки [137].

Всього за рік обласною бібліотекою проведено 18 семінарів для пра-
цівників бібліотек області [138]. В. П. Бабюк у газету «Червоний прапор»
подав дві статті, присвячені 50-річчю радянської влади. Він відзначає, що
був організований громадський огляд бібліотек, метою якого було спри-
яння бібліотекам у подальшому покращанні обслуговування населення
книгою. А також проведення на підприємствах, в установах і організа-
ціях  обласного центру жовтневих читань.  З  бесідами,  оглядами літе-
ратури, читаннями уривків творів виступали працівники Л. Я. Мячина,
Є. Т. Несененко, О. К. Ставицька [139].

«У  1966  році  укладено  документацію  на  будівництво
бібліотеки на 500 тис. томів за типовим проєктом. Коли не-
обхідно було виконувати прив’язку [на місцевості  – ред.],
облвиконком не фінансував будівництво і не вніс бібліотеку

до списку об’єктів будівництва. Виконано капітальний ремонт сараю, де
розміщено підсобний фонд читальної зали (газети, журнали)» [140].

На заняттях літературної студії
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В організації внутрішньої роботи бібліотеки було розпо-
чато  перебудову  згідно  з  новим  статутом  і  структурою
[141].  Наукова робота бібліотеки коригувалася відповідно
до вимог «Положення про наукову роботу обласних бібліо-
тек Міністерства культури УРСР» [142].

В  інформаційній  роботі  особливу  увагу  приділено  інформації  для
правлінь колгоспів. Їм щоквартально надсилались анотовані списки но-
вих надходжень. Такі списки надіслано 265 колгоспам області [143].

Активізовано роботу відповідно до Наказу Міністерства
культури Української РСР № 28 від 08.02.1967 р. «Про стан
і заходи щодо поліпшення роботи бібліотек республіки на
допомогу авторським колективам і редакційним колегіям у
написанні  26-томної «Історії  міст  і  сіл  Української  РСР».

Обласна бібліотека провела роботу зі створення науково-бібліографіч-
ної  колегії  для допомоги авторам і  редакційній колегії.  Була створена
бібліографічна картотека. У зв’язку зі змінами, які сталися в адміністра-
тивно-територіальному поділі області, перебудовано топографічну час-
тину зведеної картотеки по історії міст і сіл Ровенщини. Для доповнення
картотеки переглянуто нововиявлені джерела в Ровенському обласному
архіві,  Дубенському,  Острозькому краєзнавчому музеях.  Опрацьовано
літературу, отриману по МБА з державних бібліотек Москви і Ленінгра-
да [144].

Бібліограф-краєзнавець Т. Д. Кириленко була відряджена на 20 днів
для збору матеріалу до Львівської наукової та Житомирської обласної
бібліотек. Нею було виявлено понад 100 матеріалів для поповнення крає-
знавчої картотеки з «Історії міст і сіл Ровенщини», в т. ч.:

«Труды общества исследователей Волыни. – Житомир, 1902–1915;
Материалы для исследования Волынской губернии в статистическом,

этнографическом, сельскохозяйственном и других отношениях. Вып. 2. –
Житомир, 1869. – 336 с.

Волынские епархиальные ведомости. – 1838–1887 гг.
Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и при-

ходов Волынской епархии. Т. 2. – Почаев, 1889. – 686 с.
Семенов П.  Географическо-статистический словарь Российской им-

перии. Т. IV. – СПб., 1873. – 368 с.
Столпянский Н. П. Девять губерний Западно-Русского края. – СПб.,

1866. – 200 с.

1967
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Бібліотечні працівники взяли участь у кущовій нараді у
м.  Львові,  де  бібліографи-краєзнавці  отримали настанови
для поліпшення краєзнавчої  роботи,  в  т.ч.  для створення
картотеки «Історія міст і сіл Ровенщини». Для наповнення
картотеки по міжбібліотечному абонемента одержано 55 книг,

за якими зроблено посторінковий розпис необхідного матеріалу.  При
обласній бібліотеці створено комісію для посторінкового перегляду літе-
ратури. З її допомогою картотека поповнена на 1635 карток. «Зібраний
у  картотеці  «Історія  міст  і  сіл  Ровенщини»  матеріал  перегруповано
згідно вимог Державної історичної бібліотеки УРСР. Картотека впоряд-
кована, в ній зібрано понад 5 тисяч карток про історичне минуле і сучас-
не  Ровенщини»  [146].  «Приділена  увага  налагодженню  постійних
зв’язків з авторами нарисів. У бібліографа-краєзнавця є список усіх ав-
торів, з якого відомо, хто над якою темою працює і при поновленні ма-
теріалу негайно оповіщається по телефону чи листом. Для авторів було
дано 29 консультацій і  надіслано 2  інформаційні  списки літератури.  В
обласній газеті «Червоний прапор» опубліковано статтю «Для тих, хто
вивчає історію краю» [147].

З книгозбірень країни на прохання бібліотеки було передано через
обмінний фонд 12 книг з краєзнавчої тематики.

«З метою покращення комплектування книжкових фон-
дів  та поліпшення їхнього якісного складу,  обласною біб-
ліотекою разом з обласним бібколектором проведено заоч-

Городские поселения в Российской империи. Т. 1. – СПб., 1860. – 465 с.
Волынские губернские ведомости. – 1838–1887 гг.
Киевлянин. – 1864–1878 гг.
Рочник Волынский. – 1931–1938» [145].
Розпочалося формування фонду краєзнавчої літератури, який з часу

заснування бібліотеки поповнювався матеріалами з питань: історії, гео-
графії, економіки, культури краю. Одночасно велась картотека «Ровен-
щина», з 1963 року – картотека «Історія міст і сіл Ровенщини». Введено
у бібліографічний відділ посаду бібліографа-краєзнавця, активізувалося
наповнення картотек та популяризація краєзнавчих фондів. Було підго-
товлено та видано бібліографічні списки літератури: «Природа та при-
родні багатства Ровенщини», «З історії міста Ровно», «Літературна Ро-
венщина», «Ровенчани в роки Великої Вітчизняної війни».
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ну читацьку конференцію.  У її  ході  вивчено якісний склад книжкових
фондів бібліотеки, виявлено недоліки по комплектуванню і внесені про-
позиції щодо поліпшення книжкових фондів бібліотек. На основі анкет-
них даних конференції зроблено аналіз книжкових фондів бібліотек об-
ласті, обговорено його на обласній нараді завідуючих райвідділами куль-
тури та завідуючих районними бібліотеками» [148].

За допомогою громадськості  організовано роботу не-
стаціонарних форм бібліотечного обслуговування населен-
ня. Працювало 1369 громадських бібліотекарів, в т.ч. 60 чол.
в районних та 48 – в міських бібліотеках. В сільських бібліо-
теках громадськими заступниками завідуючих були 821 чо-

ловік. «277 бібліотек працювало з продовженим робочим днем та 19 біб-
ліотек без  вихідного дня.  Бібліотеки мали 374  пересувки,  5252  книго-
ноші» [149].

Підготовлено до видання матеріали з досвіду роботи «З
книгою до віруючих», «Робота бібліотек на допомогу хлібо-
робам» та  бібліографічний покажчик «Соціалістична Ро-
венщина», але остання робота вийшла у видавництві «Каме-
няр»  лише  в  1972  р.  Це  перше  фундаментальне  видання

підготував В. П. Гайдук. У покажчику були зібрані відомості про видан-
ня післявоєнних років, присвячені області [150].

У  квітні  створений відділ  обслуговування працівників
сільського господарства,  що формував свої  фонди відпо-
відно до потреб спеціалістів  сільськогосподарської галузі.
Метою проведення широкого кола заходів  було сприяння
вивченню цими спеціалістами досягнень науки,  техніки та

досвіду, які можна впровадити у регіоні. Працівники разом із референ-
тами з числа провідних спеціалістів обласних установ виступали по ра-
діо,  організовували  виставки  і  огляди  літератури.  Особливо  активно
бібліотека сприяла реалізації Продовольчої програми.

Завідувачами відділу обслуговування працівників сіль-
ського господарства були: М. І. Спасовський, Г. С. Тишків-
ська, А. П. Фещук, П. П. Гутовський, М. А. Тишковець,
Р. О. Казакова.
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Гутовський Петро Павлович

Спасовський Михайло Іванович працював завідувачем відділу сільськогоспо-
дарської літератури з 18 квітня до 7 липня 1969 р [151].

Тишківська Галина Семенівна народилася 17 грудня 1938 р. У 1969 р. закінчи-
ла Київський державний інститут  культури.  Прийнята  у  бібліотеку  27  жовтня
1969 р. завідувачкою відділу сільськогосподарської літератури. Звільнилася
30 грудня 1971 р. у зв’язку з переходом на роботу в обком профспілки праців-
ників культури, де працювала секретарем [152].

Фещук Анатолій Пилипович народився 1 січня 1951 р. Закінчив Київський дер-
жавний інститут культури 1972 р. Прийнятий на посаду завідувача відділу обслу-
говування працівників  сільського господарства 1  серпня 1972 р.  Звільнений у
1977 р [153].

Гутовський Петро Павлович народився 13 ли-
стопада  1954  р.  у  с.  Ступно  Здолбунівського
району Ровенської області. Закінчив Київський
державний інститут  культури у  1975  р.  Прий-
нятий на посаду методиста в обласну бібліоте-
ку 1 серпня 1975 р. Згодом – старший методист,
із  серпня 1977  р.  –  завідувач відділу  сільсько-
господарської  літератури.  (Інформація  про
звільнення відсутня) [154].

Казакова Раїса Олександрівна народилася
5  серпня  1938  р.  Закінчила  Харківський  дер-
жавний інститут культури у 1964 р. Працювала
в бібліотеці з 18 лютого 1974 р. старшим бібліо-
текарем відділу сільськогосподарської літера-
тури,  з  1  серпня  1974  р.  –  завідувачкою
відділу, з 1 березня 1976 р. – у відділі комплек-
тування. Звільнилась у 1982 р., а в 1987 р. повернулась у бібліотеку на посаду
головного бібліотекаря з координації бібліотечної діяльності між бібліотеками
різних систем і відомств. Остаточно звільнилася 11 січня 1994 р [155].

Вийшла на новий рівень бібліографічна діяльність. «Було
проведено обласну науково-практичну конференцію бібліо-
течних працівників з питань бібліографічної роботи. На кон-
ференції обговорені питання: стан і завдання бібліографічної
роботи бібліотек  Ровенщини в  світлі  рішень  ХХІІІ  з’їзду

партії; створення ДБА та його використання; використання бібліографії в
пропаганді  літератури  до  100-річчя  від  дня  народження  В. І. Леніна;
бібліографія і  її  роль у керівництві читанням; інформаційна і  довідково-
бібліографічна робота на допомогу політичній освіті,  промисловому і
сільськогосподарському виробництву; краєзнавча робота й інші питання.
На конференції прийнято рекомендації про дальше піднесення рівня дов-
ідково-бібліографічної роботи бібліотек області» [156].
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У штат бібліотеки введено посаду заступника директо-
ра з наукової роботи, на яку призначено досвідченого спе-
ціаліста В. П. Бабюка.

Під керівництвом В. П. Бабюка та І. І. Білоусової прове-
дено комплексне соціологічне дослідження «Книга і читан-

ня в житті сільської молоді» на базі бібліотек Дубенського і Дубровиць-
кого районів. Дослідження видане на ротаторі за редакцією О. К. Бон-
дарчука. Проведено науково-практичну конференцію «Робота бібліотек
на допомогу хліборобам»,  в  якій взяли участь завідуючі  районними та
сільськими бібліотеками. Активізації пропаганди сільськогосподарської
літератури сприяло локальне дослідження, проведене на базі бібліотек
Корецького, Костопільського і Зарічненського районів на тему: «Вивчен-
ня  стану  укомплектованості  та  використання  сільськогосподарської
літератури».  Видано покажчик «Література про Ровенську область»,
збірник матеріалів «Інтернаціональне виховання читачів» [157].

У 1970 році відкрилася читальна зала (360 м2) гуманітар-
ної і природничо-наукової літератури та періодики за адре-
сою: проспект Миру, 16 (додатково виділене приміщення на
першому  поверсі  житлового  будинку).  За  два  роки  його
послугами скористалися 37 тисяч читачів,  їм було видано

160 тис.  прим.  книг  та  періодики.  Завідує  читальною залою Людмила
Яківна Мячина, з нею працюють Євгенія Тарасівна Несененко, Маргари-
та  Іванівна Крижовець,  Розалія  Пилипівна Мельник,  Ніна Олексіївна
Нікітіна.

Друга читальна зала залишилася в основному приміщен-
ні й акумулювала технічну літературу. Завідувачкою відділу
технічної літератури була призначена Ірина Іванівна Біло-
усова.

Білоусова Ірина Іванівна була непересічною людиною, авторитет-
ним спеціалістом. Вона народилася 31 травня 1924 р. у м. Слов’янськ
Донецької області. Її біографія – це історія життя дівчини, що через
горнило випробовувань зробило її непересічною особистістю. Під
час війни вона працювала на заводі в м. Сєров Свердловської об-
ласті,  одночасно вчилася  на  курсах  медсестер.  У  березні  1943 р.

була призвана в  армію у  санітарний батальйон 99-ї  гвардійської  стрілецької



74

Білоусова Ірина Іванівна

Конет (Княгницька)
Валентина Миколаївна

дивізії. Після передислокації вона потрапила
на 3-ій Український фронт санітаркою. Брала
участь у боях поблизу озера Балатон (Угор-
щина),  була контужена,  лікувалася.  У  квітні
1945 р. за надання допомоги і порятунок по-
ранених  бійців  наказом  командира  дивізії
нагороджена медаллю «За бойові  заслуги»,
пізніше – «За взятие Вены»,  «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне»,
«За трудовую доблесть» [158]. Після війни за-
кінчила Харківське музичне училище і за на-
правленням приїхала в м. Ровно. Була артис-
ткою обласної філармонії, художнім керівни-
ком міського будинку культури (1955 р.), со-
лісткою  естрадного  оркестру  в  кінотеатрі
«Партизан» (1955–1956 рр.), художнім керів-
ником клубу залізничників  ім.  1  Травня.  Тут
вона  співала,  грала  у  народному  театрі,  її
ролі запам’яталися сучасникам. У січні 1958 р.
вона була прийнята в обласну бібліотекою друкаркою, з 1961 р. – бібліотекар
відділу абонемента. У 1967 р. закінчила Харківський державний інститут куль-
тури. 15 вересня 1970 р. призначена завідувачкою відділу технічної літератури.
В характеристиці написано, що вона – активний працівник, наставник для мо-
лодих, проводить роботу з пропаганди книги безпосередньо на виробництві, у
трудових колективах,  виконує громадські  доручення,  відзначена подяками, а
відділ  –  вимпелом переможця соцзмагання.  Звільнилася  1  червня 1981  р.  На
пенсії Ірина Білоусова продовжувала працювати бібліотекарем і впродовж ба-
гатьох років  підтримувала дружні  стосунки з  колегами вже нового покоління
бібліотекарів [159].

Конет  (Княгницька)  Валентина  Микола-
ївна,  1948  року  народження.  Закінчила  у
1970  р.  Харківський  державний  інститут
культури і того ж року розпочала працювати
в обласній бібліотеці у відділі технічної літе-
ратури.  Від  1971  р.  –  старший  бібліограф
інформаційно-бібліографічного  відділу.
Працювала під керівництвом Віталія Пилипо-
вича Гайдука.  З  перших днів  роботи потра-
пила в горнило бібліографічної діяльності –
укладання  видання  «Історія  міст  і  сіл  УРСР.
Ровенська область», де вона вела бібліогра-
фічний  супровід  авторів  цього  видання.  У
поточній роботі очолювала групу довідково-
бібліографічного  обслуговування,  органі-
зовувала Дні  бібліографії,  укладала списки
літератури,  розпочала переведення СКС на
ББК.  Брала  участь  в  автоматизації  відділу,
освоїла процеси та поповнювала електронні
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бази даних аналітичними описами. Її добре знали на теренах області, оскільки
у 80-х роках вона вела школу передового досвіду з бібліотечно-бібліографіч-
ної роботи у м. Острог на базі районної бібліотеки. Впродовж десятиліть вона
вела практику для студентів РДГУ. Валентина Миколаївна була членом проф-
спілкового комітету, писала сценарії до бібліотечних «капусників», вирізнялася
гумором і доброзичливістю, колеги шанували її за освіченість, компетентність,
людяність. У 2001 р. виїхала на постійне місце проживання в США.

На початку 70-х років  працівниками методичного від-
ділу були розроблені і надіслані в бібліотеки області перші
норми на основні процеси бібліотечної роботи.

 Розпочато новий вид діяльності, про який згадано у звіті
бібліотеки:  «Бібліотека  є  координатором  міжвідомчої

співпраці. Робота здійснювалась планово. План роботи на 1970 рік секції
методичної роботи обласної Міжвідомчої ради затверджений головою
обласної міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи Григорієм Іва-
новичем Іжиком. Секція координувала ідеологічну роботу бібліотек. На-
приклад, було узагальнено досвід пропаганди творів В. І. Леніна, зап-
лановано видати його на ротаторі і надіслати в усі бібліотеки області. Си-
стематично здійснювалося вивчення і  використання складу книжкових
фондів  бібліотек Міністерства  культури і  інших відомств.  Надавалась
практична допомога. Відслідковувалась координаційна робота на місцях
в райцентрах та в м. Ровно» [160]. Було проаналізовано координаційну
міжвідомчу діяльність у м. Ровно. В той час нараховувалась 61 бібліоте-
ка  різних систем і  відомств,  в  т.ч.:  12  бібліотек  системи Міністерства
культури, 4 – профспілкових, 22 – відомчі, 21 – шкільна. Для бібліотек
різних систем і відомств проводилися семінари. До популяризації літе-
ратури залучалися різні організації, що володіли інформацією, наприк-
лад, Будинок техніки – для здійснення поінформованості бібліографів і
споживачів інформації.  У межах міжвідомчої ради активно працювали
Володимир Пантелеймонович Корсун – головний бібліотекар обласної
бібліотеки, Раїса Яківна Шустіна – старший бібліотекар з комплектуван-
ня, Віталій Пилипович Гайдук – головний бібліограф [161].

70-ті  роки характерні  пожвавленням координації  роботи бібліотек
різних систем і відомств. У той час успішно працювала рада директорів
обласних бібліотек.  Тривалий час  головою Міжвідомчої  бібліотечної
ради був Адам Федорович Гречковський.

Гречковський Адам Федорович народився  в  с.  Видерта  К.-Ка-
ширського району Волинської області 2 березня 1938 р. Після закін-
чення Харківського державного інституту культури з лютого 1965 р.
працював у Ровенській обласній бібліотеці методистом, з 1971 р. –
головним  бібліотекарем  з  координації  діяльності  бібліотек  усіх
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систем і відомств, з 1987 р. – заступником ди-
ректора з наукової роботи. Висококваліфіко-
ваний  спеціаліст,  вмілий  організатор  і
здібний керівник, він забезпечив консоліда-
цію дій бібліотек різного відомчого підпоряд-
кування  з  метою  підвищення  ефективності
бібліотечного обслуговування населення об-
ласті. Йому були притаманні аналітичне мис-
лення,  охоплення  широкого  кола  питань,
очевидно тому він  часто  очолював бригади
працівників з обстеження бібліотечної робо-
ти районів. Адам Федорович зумів зацікави-
ти керівників бібліотек різних рівнів подава-
ти на розгляд проблемні питання. Міжвідом-
ча рада розглядала впровадження стандартів
у діяльність бібліотек, хід розвитку бібліотек
з  різних напрямів  діяльності,  заслуховувала
наслідки  комплексних  перевірок  роботи
бібліотек. Частина засідань проходила в при-
сутності начальника чи заступника начальника обласного управління культури.

У другій половині 70-х років в області здійснювалася централізація бібліотеч-
ної  мережі.  Працівниками  методичного  відділу  і  головним  бібліотекарем  з
координації А. Ф. Гречковським були розроблені всі необхідні регламентуючі
документи для  кожного  району  по  переведенню бібліотек  на  централізацію.
Адам Федорович керував комісією з наукової організації праці. У 1990 р. нака-
зом обласного управління культури він був призначений головою обласної ро-
бочої групи соціологічної служби з вивчення читання у бібліотеках Міністерства
культури України. Під його керівництвом було проведено республіканські та ло-
кальні  дослідження.  Упродовж  багатьох  років  він  вів  практику  студентів  у
бібліотеці  та практичні  заняття в Ровенському державному інституті  культури.
Викладав також в Академії керівних кадрів працівників культури і мистецтв. Ко-
ристувався повагою серед колег, доброзичливе ставлення до людей пригорну-
ло до нього багатьох працівників бібліотеки. Він виконував чимало громадсь-
ких робіт, був членом добровільної пожежної дружини, профкому. Неоднора-
зово відзначався грамотами Міністерства культури України, обласного управл-
іння культури, президії обкому профспілки працівників культури. На жаль, А.
Ф. Гречковський передчасно пішов із життя 26 липня 1995 р. [162].

Цьогоріч  було утворено новий відділ  комплектування
літератури, який очолила молода працівниця Ремінна Ган-
на Василівна.

Ремінна Ганна Василівна народилася 23 лютого 1924 р. у м. Ніжин
Чернігівської  області.  1959  р.  закінчила  Харківський  державний
інститут культури, член КПРС. У серпні 1944 р. була направлена в За-
хідну Україну. У 1944–1947 рр. – учитель математики в Дубенській
СШ  №  8.  На  бібліотечній  ниві  працювала  з  1952  р.:  спочатку
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бібліотекарем в районній бібліотеці, з 1956 р.
– завідуючою Ровенською районною бібліо-
текою (смт Квасилів). 26 липня 1970 р. пере-
ведена на посаду завідувачки відділу комп-
лектування в обласну бібліотеку. 1978 р. вона
започаткувала випуск «Каталогу періодичних
видань»,  передплачених  бібліотеками  м.
Ровно.  Із  11  квітня  1983  р.  Ганна  Василівна
працювала заступником директора з госпо-
дарської роботи. Звільнена 1 червня 1984 р.
у зв’язку з виходом на пенсію. Під керівницт-
вом  Г.  В.  Ремінної  відділ  комплектування
працював ритмічно, був переможцем у соц-
змаганні,  відзначався  високою  трудовою
дисципліною.  Вона  обиралася  народним
контролером.  Адміністрація  висунула Ганну
Василівну Ремінну на обласну Дошку пошани
[163].

До  вашої  уваги  доку-
менти  управління  культури  про  штат  працівників  біб-
ліотеки: «Ведомость количественного и качественного сос-
тава работников Ровенской областной библиотеки на 1970
год. Директор – 1, заместитель директора – 1, заведующие
отделами – 11, старших библиотекарей – 42, старших мето-

дистов и методистов – 6.  Всего 61 специалист.  Женщин – 54,  6  членов
КПСС, 23 – ВЛКСМ. Образование высшее – 44, в т.ч.: специальное – 39,
незаконченное высшее – 5, среднее специальное – 7, среднее общее – 4. За
национальностью: украинцев – 49, русских – 10, евреев – , других – 1; воз-
раст: до 30 лет – 32, до 40 – 17, до 50 – 6, более 50 – 5. Стаж работы: до 1
года – 16, 1–5 лет – 17, 5–10 лет – 6, более 10 – 21. Учились у вузе – 8
человек. В течении года уволилось 10 человек, по уважительной причи-
не – 10 человек (из них 1 в армию)» [164].

У грудні 1970 року від колективу бібліотеки Тетяну Миколаївну Ша-
рапову було обрано народним засідателем у  Ровенський міський суд
[165].
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Цього року особливу увагу було приділено координації
комплектування книжкових фондів і  передплаті  періодич-
них  видань  у  межах  м. Ровно.  Переглянуто  та  вивчено
книжкові  фонди,  тематичні  плани видавництв та учасниць
координації бібліотек. Було укладено новий зведений план

координації  комплектування бібліотек м.  Ровно. «Завдяки координації
бібліотека розширила коло назв придбаної літератури, стала більш пов-
но комплектувати свої фонди літературою з питань сільського господар-
ства,  економіки,  деревообробної,  лісової  і  текстильної  промисловості,
книгами з питань виробництва азотних добрив.  Згідно координації  пе-
редплати періодики видавався «Зведений список періодичних видань, які
отримують бібліотеки м. Ровно».  Він надсилався у всі  райони області»
[166].

«Колектив перебудовує роботу відповідно до вимог На-
казу Міністерства культури УРСР № 5 від 26.01.1966 р. Ба-
гато уваги приділяється залученню читачів до користування
фондом бібліотеки наукових працівників,  спеціалістів  на-
родного господарства,  освіти,  культури.  Велась  робота  з

поліпшення  їх  обслуговування.  Підсобні  фонди  передані  у  книго-
сховище. Оперативні фонди наближені до користувачів. На абонементі
здійснюється диференційоване обслуговування користувачів за трьома
кафедрами: першою – робітників, інженерно-технічних працівників про-
мислових підприємств,  будівельних організацій,  транспорту і  зв’язку;
другою – науковців, освіти, культури, медицини, юристів, сфери обслу-
говування;  третьою – студентів  вузів,  середніх спеціальних закладів.  З
метою  поліпшення  керівництва  читанням  систематично  проводились
аналізи читання провідних читацьких груп,  в  т.ч.  економістів,  вчителів,
працівників сільського господарства» [167].

З метою пропаганди бібліотеки і її книжкових фондів серед науковців
і спеціалістів, працівниками було проведено в установах, організаціях на
підприємствах 25 бесід і 41 перегляд літератури. Спеціалістам надіслано
655 інформацій.  На великих підприємствах обласного центру створені
групи інформаторів, яким постійно надають послуги про надходження
нової літератури. Інформатори в свою чергу інформують інженерно-тех-
нічних працівників підприємств, робітників високої кваліфікації, раціо-
налізаторів,  винахідників.  Кількість науковців  збільшилася до 5992 чо-



79

ловік. Для надання допомоги науковим працівникам, які працюють над
кандидатськими і докторськими дисертаціями у бібліотеці створено кар-
тотеку тематики їх читання та організовано регулярну пересилку інфор-
мації про нову літературу [168].

Утворений  відділ  науково-методичної  роботи,  який
впроваджував у практику роботи сучасні напрями бібліоте-
кознавства і бібліотечної справи. У ньому працювали авто-
ритетні корифеї бібліотечної справи: Онуфрій Корнійович
Бондарчук, Михайло Іванович Побережник, Лариса Тимо-

фіївна (Стецюк)  Побережник,  Катерина Михайлівна Гаврилова,  Адам
Федорович Гречковський.

Побережник  Михайло  Івано-
вич народився 5 травня 1944 р. у
с. Ясногород  Дзержинського
району Житомирської області. У
1972  р.  закінчив Київський дер-
жавний  інститут  культури.  Пра-

цював головним бібліотекарем у Вінницькій
обласній бібліотеці для дітей (1972 р.). 14 ли-
стопада 1972 р.  зарахований в  обласну біб-
ліотеку  старшим методистом.  На цій  посаді
виявив  себе  кваліфікованим  спеціалістом,
начитаним, грамотним, здатним до аналітич-
ної  діяльності.  Активно надавав методичну
допомогу районам під час процесу централі-
зації  бібліотек  області.  Був  запрошений  на
роботу у ЦБС Рівненського району на посаду
директора в 1981 р. [168а].

Побережник (Стецюк) Лариса Тимофіївна
народилася 9 квітня 1941 р. У 1972 р. закінчи-
ла Київський державний інститут  культури.
Розпочала професійний шлях у 1959 р.: пра-
цювала бібліотекарем у  с.  Рогізно Демидів-
ського району Рівненської області, методис-
том, завідувачкою відділу абонемента в ЦРБ
Млинівського  району  Рівненської  області,
бібліотекарем обласної медичної бібліотеки,
та бібліотеки Рівненського текстильного тех-
нікуму. 22 липня 1971 р. Була зарахована до
обласної  бібліотеки  старшим  методистом.
Кмітлива,  добре  обізнана  в  бібліотечній
справі, відповідальна, внесла власний вклад
у  процес  централізації  бібліотек  області.
Звільнилася в 1980 р. Одружена з М. Побережником [168б].

Побережник Михайло Іванович

Побережник (Стецюк)
Лариса Тимофіївна
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З метою вивчення стану формування бібліотечних фон-
дів та задоволення читацьких запитів різних категорій чи-
тачів працівники методичного відділу під керівництвом зас-
тупника директора В. П. Бабюка проводили на базі бібліотек
області соціологічні дослідження.

«У 1971 році на базі бібліотек Дубнівського і Дубровицького районів
було проведено соціологічне і  соціально-психологічне дослідження на
тему: «Книга і читання в житті сільської молоді» (узагальнене і видане у
1972 році).

Понад 100  сільських бібліотекарів  області  взяли участь  у  науково-
практичній конференції на тему: «Робота бібліотек на допомогу хлібо-
робам». З доповідями виступили понад 15 чоловік. Були прийняті реко-
мендації [169].

На засіданні міжвідомчої ради з питань бібліотечної ро-
боти при обласному управлінні культури затверджено «По-
ложення про єдину систему міжбібліотечного абонемента
бібліотек Ровенської області» [170].

У Львівському видавництві «Каменяр» було видано короткий покаж-
чик  літератури  «Соціалістична  Ровенщина»,  підготовлено  покажчик
«Література про Ровенську область (1970–1971 рр.) [171].

24 червня 1971 року створено самостійний структурний
підрозділ – інформаційно-бібліографічний відділ. Завідува-
чем бібліографічного відділу був призначений Віталій Пи-
липович Гайдук.

 Гайдук Віталій Пилипович народився 17 червня 1932 р. у с.  Біла
Криниця Рівненського повіту Волинського воєводства. У 1958 р. за-
кінчив  бібліотечний  факультет  Ленінградського  державного  ін-
ституту культури. Прийшов у бібліотеку учнем 18 березня 1954 р.,
керівником його навчання був призначений О. К. Бондарчук.

У  1958–1960  рр.  працював  бібліографом,  з  1962  р.  –  старший
бібліограф,  у  1963–1971  рр.  –  головний бібліограф.  У  1971–1993  рр.  Віталій
Пилипович очолював інформаційно-бібліографічний відділ. В. П. Гайдук вніс
великий вклад у становлення і розвиток данного структурного підрозділу та в
організацію  інформаційно-бібліографічного  обслуговування  населення  об-
ласті. За час керування відділом Віталієм Пилиповичем було впроваджено усі
напрями  бібліографічної  діяльності  для  бібліотеки  типу  ОУНБ:  формування
довідкового  апарату,  його  розширення  і  поглиблення,  створення  широкого
асортименту бібліографічних покажчиків різноманітної тематики, в т.ч. поточ-
них і рекомендаційних.

За його участю постійно діяли дві школи передового досвіду з краєзнавчої
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та інформаційно-бібліографічної роботи на
базі  Дубенської  міської  і  Острозької  цент-
ральної районних бібліотек.

Віталій Пилипович у бібліотеці відповідав
за  впровадження  державних  стандартів  з
бібліографічного опису, проводив семінари,
практикуми  і  консультував  спеціалістів
бібліотек  міста  й  області.  З  ним  радились
бібліографи з Державної бібліотеки України
ім.  КПРС.  Завдяки  йому  відділ  став
координаційним  центром  інформаційно-
бібліографічної  роботи  в  області  [172].  У
1970–1980-ті рр. щоквартально під його ре-
дакцією  готувалися  покажчики:  «Нові  над-
ходження в галузі педагогіки і народної ос-
віти», «Нові книги з питань радянського бу-
дівництва»,  «Нові  книги  з  питань  пол-
іграфії»,  анотовані  рекомендаційні  покаж-
чики з серії «Незвичайні явища в природі».
У  1957–1964  рр.  ним  укладено  21  назву
списків  літератури.  Віталієм  Пилиповичем  вперше  було  укладено  бібліогра-
фічний посібник,  присвячений краєзнавцям та  письменникам Ровенщини –
П. Велесику, В. Басарабі, Є. Шморгуну, В. Баталову, М. Тимчаку й ін. У 1983 р.
вперше  в  Україні  укладено  бібліографічний  покажчик  «Програмування  для
ЕОМ», який включив відомості про 142 назви документів. Як наставник і вчи-
тель, Віталій Пилипович виховав цілу плеяду бібліографів: Катерину Володи-
мирівну Краєвську, Валентину Миколаївну Конет (Княгницьку), Раїсу Дмит-
рівну Стучинську (Гомзар), Людмилу Іванівну Григу (Ткачук), Людмилу Іванів-
ну Бучинську, Людмилу Михайлівну Стадницьку, Ангеліну Григорівну Макси-
мову, Ларису Анатоліївну Костильову, Лілію Сергіївну Слесаренко, Валентину
В’ячеславівну Максимчук, Тетяну Володимирівну Зозулю (Матушевську). Про-
тягом 20 років Віталій Гайдук брав участь у підготовці бібліотекарів у Рівненсь-
кому державному інституті культури [173].

За  відданість  бібліотечній  справі  неодноразово  відзначався  грамотами  та
подяками Міністерства культури України, управління культури обласної дер-
жавної адміністрації.  1  січня 1993 р. звільнився з посади у зв’язку з виходом
на пенсію. Помер у 1994 р.

«У 1971 році в штат бібліотеки введено 6 одиниць: заступник директора,
завідувачка відділу книгосховища, бібліограф і 3 бібліотекарі» [174].

До роботи в бібліотеці приступила Мельник Віра Федорівна, яка народила-
ся 31 січня 1920 р. У 1967 р. закінчила Дубенське культосвітнє училище. 10 люто-
го 1965 р. була прийнята друкаркою в обласну бібліотеку, згодом переведена
на посаду молодшого бібліотекаря,  у  1968 р.  працювала в  бібліографічному
відділі. З 1972 р. переведена у відділ МБА на посаду старшого бібліотекаря, у
1973 р. – у відділ обробки літератури, з 1980 р. – на посаді старшого редактора.
Звільнилася 22 грудня 1982 р. [175].

Гайдук
Віталій Пилипович
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Мельник
Лариса Володимирівна

Мельник  Лариса  Володимирівна  наро-
дилася 3 травня 1942 р. у с. Рясники Гощан-
ського району Рівненської області. Освіта ви-
ща – у 1969 р. закінчила Київський держав-
ний інститут культури. Розпочала працювати
в бібліотеці на посаді бібліотекаря 4 березня
1971 р., з 1975 р. – старший бібліотекар відділу
обробки літератури. Від січня 1994 р. – заві-
дувачка  сектору  каталогізації  і  організації
електронного  каталогу.  18  серпня  1999  р.
звільнилась  у  зв’язку  з  виходом на  пенсію.
Мельник Лариса Володимирівна – мама Ха-
медюк Анжели Іванівни [176].

Штурма Ганна Степанівна народилася
19 лютого 1938 р. у  с.  Шома (тепер Дрісни-
ця)  Сабіновського району Прешовської  об-
ласті  (Чехословаччина).  У  1963 р.  закінчила
Дубенське  культосвітнє  училище.  Прийнята
на посаду бібліотекаря відділу абонемента 28
січня 1971 р. Потім працювала у відділі обробки літератури, відділі краєзнавства.
Звільнилася 24 квітня 1993 р. у зв’язку з виходом на пенсію [177].

 «Список керівного складу 1971 р.: Польохін Олександр Степанович
– директор; Бабюк Віктор Павлович – заступник директора; Бондарчук
Онуфрій Корнійович – завідувач методичного відділу; Шарапова Тетяна
Миколаївна – завідувачка абонемента; Мячина Людмила Яківна – заві-
дувачка читальної зали;  Ремінна Ганна Василівна – завідувачка відділу
комплектування;  Білоусова Ірина Іванівна – завідувачка читальної зали
технічної літератури; Тишківська Галина Семенівна – завідувачка відділу
сільськогосподарської літератури; Соколовська Валентина Миколаївна
– завідувачка відділу обробки» [178].
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 Подаємо приклад ведення обліку відомостей по кадрах бібліотеки:
 «Ведомость по кадрам по Ровенской областной

научной библиотеке за 1971 год»
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Продовження таблиці
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Директор Ровенской областной библиотеки А. Полехин 22.07.1971 г.» [179].

Продовження таблиці
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Гаврилова
Катерина Михайлівна

1972

1972 рік – Міжнародний рік книги. Робота бібліотеки
була присвячена цій події. Відбулися збори громадськості
м.  Ровно.  Разом  із  управлінням  поліграфії  і  книжкової
торгівлі та видавництвом «Каменяр» організовано читаць-
ку конференцію і виставку видавництва. «Привертає увагу

читацька конференція «Книга в житті людини». Перед читачами висту-
пили люди різних професій: доктор ветеринарних наук А. Меремінський,
професор В.  Авдєєв,  викладач педінституту Л.  Євдокимова та ін.  Вони
говорили про роль і місце книги в їх житті і праці» [180].

З 1972 року стали традиційними випуски зведеного по-
кажчика «Новини сільськогосподарської літератури».

Розпочато створення самостійного структурного під-
розділу – відділу основного книгосховища.  Основне його
завдання – організація та раціональне розміщення фондів
для  зберігання  і  максимального  використання.  Очолила
відділ Катерина Михайлівна Гаврилова. Тут працювали: Га-
лина Олександрівна Дмитрієва (Слива), Лія Петрівна Зитк-

іна,  Катерина Нестерівна Сергієнко,  Тамара Федорівна Денисюк (Сав-
чук). Фонд формувався швидкими темпами – з 81326 прим. у 1974 р. до
244871 прим. у 1984 р.

Гаврилова  Катерина  Михай-
лівна  народилася  23 лютого
1935 р.  у  с.  Свяття  Рівненського
повіту  Волинського воєводства,
українка,  чл.  КПРС.  Закінчила
Дубенське  культосвітнє  учили-

ще, Київський державний інститут культури.
З 1953 р. – завідувачка читальної зали Олек-
сандрійської  районної  дитячої  бібліотеки,
згодом – її керівник. У 1959–1965 рр. очолю-
вала Костопільську районну дитячу книгозб-
ірню,  у  1965–1968 рр.  працювала методис-
том в Рівненській районній бібліотеці. Май-
же  25  років  (у  1968–1991  рр.)  професійної
діяльності Катерина Михайлівна присвятила
Рівненській  обласній  бібліотеці,  працюючи
методистом (1968 р.), старшим методистом
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(1971 р.), завідувачкою відділу використання і збереження основного фонду
(з 1 листопада 1972 р.). Вона доклала чимало зусиль до процесу становлення та
розбудови відділу, розробила стратегію і тактику його діяльності, застосувавши
сучасні методики і інструкції організації зберігання фондів. За її керівництва зап-
роваджено вивчення використання фондів  за  темами:  «шкільна педагогіка»,
«тваринництво» та інші. Висококваліфікований спеціаліст і вмілий організатор,
сформувала при відділі обласний депозитарій краєзнавчої літератури, забезпе-
чила активізацію книгообміну з бібліотеками країни, що сприяло значному по-
повненню  інформаційно-документального  потенціалу  бібліотеки.  Її  творча
ініціатива  та  конструктивні  пропозиції  сприяли запровадженню Рівненською
ОУНБ,  однією з  перших в  Україні,  форматно-порядкової  розстановки фонду
основного зберігання, що забезпечило оперативність пошуку документів та ак-
тивне використання їх читачами. Катерині Михайлівні були властиві ретельність
та відповідальність, що зумовили створення цілісної системи заходів зі збере-
женню фонду стародруків і рідкісних видань. З посади звільнилась у зв’язку з
виходом на пенсію 31 грудня 1990 р. До 3 жовтня 1991 року працювала у відділі.
За  сумлінну  працю нагороджена Почесною грамотою Міністерства  культури
УРСР та Республіканського Комітету профспілки працівників культури [181].

Зиткіна Лія Петрівна, 1950 року народжен-
ня. Закінчила Київський державний інститут
культури  у  1974  р.  Прийшла  у  бібліотеку  з
посади  завідувачки  відділу  читальної  зали
Млинівської районної бібліотеки. У бібліоте-
ку  прийнята  14  грудня  1971  р.  на  посаду
бібліотекаря, працювала у відділі основного
книгосховища. Розпочинала роботу по вве-
денню форматно-нумераційної розстановки
бібліотечного фонду відділу. У 1981 р. пере-
ведена у відділ обробки літератури та орга-
нізації  каталогів,  з  січня 1994 р.  – головний
бібліотекар відділу. Здійснювала системати-
зацію літератури розділів: природничі науки,
сільське господарство, історія. Забезпечува-
ла  обробку  документально-інформаційних
ресурсів та влиття в електронну базу даних.
Лія Петрівна очолювала профспілкову орга-
нізацію бібліотеки і користувалася повагою і
авторитетом серед колег.  За  сумлінну працю неодноразово нагороджувалася
Почесними грамотами Федерації  профспілок України,  Міністерства культури
України та Рівненської обласної ради, обкому профспілки працівників культу-
ри. Звільнилась у 2015 р. у зв’язку з виходом на пенсію.

У наступні роки керівниками відділу використання і  збереження ос-
новного фонду були: Раїса Олександрівна Казакова (до 1994 р.), Галина
Лукашівна  Дзівак  (з  1994  р.),  Марія  Андріївна  Тишковець  (з  1998  р.),
Людмила Григорівна Романчук (з 2007 до 2021 р.).

 Зиткіна Лія Петрівна
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1973

Про діяльність бібліотеки у 1973 році свідчать цифри:
«Книжковий фонд бібліотеки складав  –  347733  прим.;

штат бібліотечних працівників – 46 чол.;  книжковий фонд
поповнився  на  24600  прим.;  читачів  обслужено  –  12874;
відвідуваність становила – 80320; книговидача – 304895; чи-

таність – 23 книги; обертаність фонду – 0,8; щоденно видавалось – 1040
книг. Проведено: виставок – 161; читацьких конференцій – 7; літератур-
них вечорів – 4; усних журналів – 2. Бібліографічних довідок виконано –
913; в т.ч.  письмових – 16. Наукова робота: кількість наукових тем – 1.
Організаційно-методична  робота:  підготовлено  методико-бібліогра-
фічних покажчиків на допомогу бібліотекам області – 14; виїздів на міс-
ця – 96; відвідувань бібліотек – 411; виїзди в райони з переглядами – 10.
Проведено: обласних нарад – 3; семінарів – 3; практикумів – 1; районних
семінарів з участю працівників обласної бібліотеки – 22» [182].

«У 1973 році з різних причин було списано 19829 прим.
книг» [183].  «У 1973  році  завершена робота  зі  створення
алфавітного читацького каталогу і поставлено його на ви-
користання читачам» [184].

«На виконання постанови ЦК КП України і Ради Мініс-
трів  УРСР від  07.08.73  р.  у  бібліотеці  і  бібліотеках області  розпочато
створення довідково-інформаційних фондів та зразкової служби інфор-
мації. Для вирішення цих питань укладались угоди між підприємствами і
управлінням культури, де виконавцем виступала бібліотека» [185].

«З 1973 року щоквартально виходить бібліографічний
покажчик «Новини краєзнавчої літератури», який розсила-
ли в  усі  бібліотеки області  у  друкованому вигляді.  Бібліо-
графами продовжується значна робота з підготовки до дру-
ку ретроспективного покажчика «Бібліографія до історії

міст і сіл Ровенщини» [185].

«У 1973 році  значна робота проводилась з  пропаганди
виробничої літератури. Бібліотека надавала допомогу про-
мисловим  підприємствам,  сільськогосподарським  і  буді-
вельним організаціям у  пропаганді  і  впровадженні  досяг-
нень  науки  і  передового  досвіду.  Бібліотечні  працівники



89

Сидорук Тамара Филимонівна

Горділовська
Тамара Володимирівна

організовували роботу безпосередньо на виробництві шляхом відкриття
переглядів літератури і бібліографічних оглядів, читацьких конференцій.
Нові кола читачів були залучені з сфери послуг» [186].

1  липня 1964 р. у бібліотеку зара-
хована  на  посаду  бібліотекаря  Си-
дорук  (Ніколайчук)  Тамара  Фили-
монівна,  яка  народилася  1  серпня
1932  р.  у  селі  Мирогоща  Дубен-

ського повіту Волинського воєводства. У 1959 р.
закінчила  Дубенський  культосвітній  технікум.
Працювала  у  відділах  технічної  літератури,

сільськогоспо-
дарської  літера-
тури,  організо-
вувала  Дні  спе-
ціаліста,  Дні  ін-
формації,  від-
криті  перегляди
літератури  без-
посередньо  на
виробничих ділянках та  науково-дослідних ус-
тановах. Звільнилася 28 лютого 1993 р. [187].

Горділовська  (Карпінська)  Тамара  Володи-
мирівна, 1946 року народження. Закінчила Київ-
ський державний інститут культури. Працювала
бібліотекарем обласної бібліотеки, від 18 серп-
ня 1971 р. – бібліотекарем відділу абонемента.

16 листопада 1987 р. звільнена у зв’язку з виїз-
дом до Польщі [188].

Бібліотека здійснювала увесь комплекс ідейно-виховної
роботи: «пропаганду творів класиків марксизму-ленінізму і
літератури про них, пропаганду рішень XXIV з’їзду партії і
наступних постанов партії  і  уряду,  пропаганду літератури
назустріч 70-річчю II з’їзду РСДРП, пропаганду літератури

на допомогу патріотичному та інтернаціональному вихованню читачів,
роботу бібліотеки на допомогу пропагандистам і слухачам політосвіти,
пропаганду  літератури  на  допомогу  формуванню  матеріалістичного
світогляду,  на  допомогу  розвитку  науки,  культури,  освіти,  техніки,  і
впровадження їх досягнень у виробництво, на допомогу самоосвіті чи-
тачів. За переліченими напрямами роботи працювали усі відділи бібліо-
теки,  а  відділ методичної  роботи керувався цими напрямами,  надаючи
допомогу бібліотекам різних систем і відомств області» [189].
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Працівники 96 разів виїжджали у райони області з метою
надання практичної допомоги,  вивчення досвіду роботи.  В
основному виїзди були тематичними, тривалістю у середньо-
му 4-5 днів. Методисти і провідні фахівці різних відділів вхо-
дили до груп з перевірки діяльності бібліотек. Лише в 1972

році про роботу 169 бібліотек було заслухано на виконкомах районних
рад депутатів  трудящих,  263 бібліотек –  на нарадах районних відділів
культури, 201 бібліотеки – на методичних радах районних бібліотек [190].
Науково-методична рада наукової обласної бібліотеки розглянула 15 пи-
тань [191].

Бібліотеки області змагались за звання «Бібліотека відмінної роботи»
[192]. Якісні показники їх діяльності аналізували методисти і щороку ви-
сували бібліотеки на це почесне звання.  Так,  у  1973 році  присвоєно це
звання 19 бібліотекам: міській для дорослих, міській дитячій та 17 сільсь-
ким бібліотекам. В області діяла 191 «Бібліотека відмінної роботи» [193].

20 лютого 1973 року до виконання обов’язків директора
РОУНБ приступив Віктор Павлович Бабюк [194]. Непересіч-
на особистість, досвідчений спеціаліст, людина виняткової
скромності, організатор розвитку бібліотеки і бібліотечного
будівництва на Рівненщині. Своєю діяльністю він заслужив

повагу колег, багато з яких вважають Віктора Бабюка наставником і вчи-
телем.

Народився Бабюк Віктор Пав-
лович  23  вересня  1933  р.  у  селі
Майків  Гощанського  повіту  Во-
линського воєводства. У 1959 р.
закінчив Ленінградський бібліо-
течний інститут. Свою діяльність

розпочав у 1954 р. на посаді завідувача Ко-
рецької  районної  бібліотеки  для  дітей.  У
1954–1957 рр. проходив військову службу. У
1959–1960 рр. – методист Корецької район-
ної бібліотеки, у 1960–1962 рр. – методист у
Рівненській обласній бібліотеці  для дітей.  Із
23 серпня 1962 року професійна та  наукова
діяльність Віктора Павловича пов’язана з об-
ласною бібліотекою, де він працював на по-
садах  старшого  методиста  (1965  р.),  зас-
тупника директора з наукової роботи (1971–
1973  рр.).  З  20  лютого  1973  р.  до  25  грудня
1980  р.  Віктор  Павлович  –  в.о.  директора
бібліотеки.  Одночасно  розпочалося  будівництво  нового  приміщення  кни-
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гозбірні, і як керманич, він вміло поєднував в собі здібності науковця і зодчого.
Своїм власним прикладом, звитяжною працею довів до завершення будівниц-
тво «храму книги» в Ровно. На посаді директора не був затверджений тому, що
не був членом КПРС. З 25 грудня 1980 р. В. П. Бабюк виконував обов’язки зас-
тупника директора з  наукової  роботи.  Він  багато  зробив для  вдосконалення
наукової роботи, яка лягла в основу стратегічного розвитку бібліотечної галузі
області. За період своєї діяльності В. П. Бабюком зініційовано та запроваджено
науковий підхід до організації праці в бібліотеках області. Йому був притаман-
ний виважений, системний підхід до вирішення складних питань функціонуван-
ня бібліотек  в  умовах централізації,  вміння передбачити тенденції  розвитку  і
відстоювати інтереси бібліотек. Він розвивав усі форми методичної роботи, сто-
яв біля витоків наукової роботи обласної бібліотеки. У вересні 1986 р. пішов у
відпустку, захворів і 2 лютого 1987 р. передчасно пішов із життя. За скупими ряд-
ками біографії – велика робота і досягнення, до яких долучився Віктор Пало-
вич. З його ім’ям пов’язана уся діяльність бібліотеки 70–80-х рр. Його дружина
– Бабюк Тетяна Михайлівна – працювала бібліотекарем в обласній бібліотеці для
юнацтва [195].

 Цьогоріч у бібліотеку прийшла непересічна особистість Павліна Іва-
нівна Демчук (Кучер).

 Демчук  (Кучер)  Павліна  Іванівна,  1949
року народження. У 1973 р. закінчила Київсь-
кий  державний  інститут  культури.  У  серпні
була зарахована до штату бібліотеки на поса-
ду бібліографа, згодом працювала старшим
бібліографом,  з  16  червня 1983 р.  –  завіду-
вачкою  відділу  краєзнавчої  літератури.  Від
1993 р. – завідувачка інформаційно-бібліог-
рафічного  відділу;  з  2002  р.  –  завідувачка
відділу  «Регіональний  інформаційний
центр». З 2005 р. – бібліотекар сектору крає-
знавчої  літератури.  Ініціативна,  знаюча,
інтелектуально  розвинена,  з  високою  пра-
цездатністю, Павліна Іванівна проявила себе
у  різних  сферах  бібліографічної  діяльності.
Була укладачем науково-допоміжних бібліо-
графічних  покажчиків  «Пам’ятники  історії  і
культури Ровенської області» (1987 р.), «Улас
Самчук:  «Волинь» – моє вірую й ісповідую»
(2005 р.), «Пам’ять століть: Магдебурзькому
праву Дубна 500 років» (2008 р.). За покаж-
чик «Пам’ять століть: Магдебурзькому праву
Дубна 500 років»  П.  І.  Демчук отримала відзнаку від  РОВ УБА на обласному
конкурсі  «Краща книга Рівненщини».  Вона була добре обізнана щодо інфор-
маційних потреб дослідників краю, співпрацювала з ними.

Павліна Іванівна – багаторічний укладач «Новин краєзнавчої літератури» та
щорічного довідкового видання «Календар знаменних і пам’ятних дат Рівнен-
щини». За її керівництва розпочато (1993 р.) створення електронної бази даних

Демчук
Павліна Іванівна
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Бібліографічні покажчики, укладені П. І. Демчук

бібліографічних описів статей з періодичних видань та збірників, формування
фактографічної бази даних «Інформаційний портрет «Рівненщини», укладено
бази даних «Ринкова економіка», «Фінанси», «Острогу – 900 років», електрон-
них версій місцевих газет, окремих краєзнавчих видань (з 1993 року), повно-
текстову БД «Рішення Рівненської обласної ради».

Павліна Іванівна легко та із зацікавленістю бралася за нову роботу, опанову-
вала інноваційні технологічні процеси. Так, у 2003 р. П. І. Демчук керувала гру-
пою  зі  створення  «Регіонального  інформаційного  порталу  «Рівненщина»  (за
проєктом, ініційованим Міжнародним фондом «Відродження». Вона забезпе-
чила  співпрацю  з  організаціями,  зацікавленими  у  розміщенні  інформації  на
порталі, організувала збір інформації та аналіз, редагувала документи для на-
повнення контенту.

Упродовж усього професійного життя Павліна Іванівна брала участь і органі-
зувала заходи з підвищення кваліфікації для колег з області (наприклад, школу
передового досвіду з краєзнавства в м. Острог). Певний час викладала у Рівнен-
ському державному інституті культури. Була учасником багатьох обласних кон-
ференцій та Міжнародної конференції «Крим – 2003». Нагороджувалася гра-
мотами Міністерства  культури України,  обласної  ради,  обласної  державної
адміністрації і обласного управління культури і туризму. Звільнилась у 2015 р.
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«Відповідно до рішення виконкому обласної ради депу-
татів трудящих № 609 від 26.12.1974 року «Про перспектив-
ний  план  переведення  державних  масових  бібліотек  Ро-
венської області на централізовану систему обслуговуван-
ня  населення книгою на  1975–1979  рр.»  та  на  виконання

постанови ЦК КПРС «Про підвищення ролі бібліотек в комуністичному
вихованні трудящих і науково-технічному прогресі» було  затверджено
Перспективний план створення ЦБС у Ровенській області.  До рішення
додавався «Перспективний план переведення державних масових бібліо-
тек Ровенської  області  на  централізовану систему обслуговування» в
1975–1979  роках»  [196].  Ним  було  визначено,  що  1975  року  це  буде
здійснено у Костопільському районі; 1976 року – в Дубенському, Берез-
нівському, Млинівському районах та у м. Ровно; 1977 року – в Здолбун-
івському,  Корецькому,  Рокитнівському,  Червоноармійському районах;
1978 року – Гощанському, Дубровицькому, Острозькому, Сарненському
районах; 1979 року – Володимирецькому, Зарічненському, Ровенському
районах. У результаті мало утворитися 16 централізованих бібліотечних
систем (ЦБС), в яких об’єднаються 801 бібліотека, в т. ч.: 15 районних,
28 міських, 723 сільські, 35 дитячих.

У  другому  пункті  рішення  вказано:  начальнику  обласного  управ-
ління  культури  М.  М.  Песчаному  передбачити  у  проєктах  планів  на
1975–1980 рр. розширення площ на будівництво за типовими проєктами
приміщень Ровенської центральної та районних бібліотек відповідно до
нової структури.

Було доручено для поліпшення обслуговування населення і особливо
дітей обласного центру вирішити найближчим часом і розширення площ
обласної дитячої бібліотеки до 800 м2 в одному з новозбудованих примі-
щень; виділити обласній науковій бібліотеці приміщення площею 250 м2

для створення читальної  зали з  обслуговування інженерно-технічних
працівників.

Було дано доручення для збільшення потужностей виготовлення су-
часного бібліотечного обладнання та меблів.

У цьому ж рішенні  визначено,  що в  період 1975–1976 рр.  необхідно
розробити заходи з  активізації  діяльності  бюро науково-технічної  ін-
формації колгоспів і радгоспів по організації на базі головних бібліотеч-
них філій ЦБС довідково-інформаційних фондів про досягнення науки і
техніки,  забезпечити  ці  фонди  необхідним  сільськогосподарськими
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періодичими виданнями та інформацією за рахунок коштів господарств
[196].

У 1974 році розпочато щорічне видання бібліографічно-
го  покажчика «Література до знаменних і  пам’ятних дат
Ровенщини на ….  рік».  Перший покажчик був підготовле-
ний у 1947 році,  виданий під назвою «Календарь знамена-
тельных дат Ровенщины на 1948 год». Бібліографічний по-

кажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Ровенщини» форму-
вався спільно з  працівниками обласного краєзнавчого музею,  щорічно
доповнювався виявленими новими датами. Особливе оновлення і розши-
рення асортименту дат та літературних довідок покажчик представляв
починаючи з 1989 року та за період незалежності України. Відомий істо-
ріограф, музейний працівник Гурій Васильович Бухало, як консультант,
працював над цим бібліографічним покажчиком разом із бібліографами
Павліною Демчук, Тамарою Алексєєвою, Галиною Бойчук, Раїсою Сту-
чинською, Лідією Бузою, Любов’ю Каленюк, Наталією Тимощук.

У 1974 р. було прийнято рішення про формування відді-
лу іноземної літератури. У приміщенні читального залу на
проспекті Миру, 16 розпочато створення фонду документів
різними мовами і  обслуговування читачів.  Відділ  очолила
фахівець з англійської мови Любов Іларіонівна Козловська.

Нею розпочато створення довідкового апарату,  вона ж опрацьовувала
фонд.

 Козловська Любов Іларіонівна
народилася 8 серпня 1947 р. у се-
лищі Клесів Сарненського райо-
ну Рівненської області.  У 1970 р.
закінчила Київський державний
педагогічний інститут, факультет

іноземних  мов  (іспанська  та  англійська
мови). 20 червня 1974 р. була прийнята в Ро-
венську обласну наукову бібліотеку на поса-
ду завідувачки відділу літератури іноземними
мовами. З 1982 р. переведена на посаду стар-
шого бібліотекаря. Звільнена з 26 серпня 1987
р. у зв’язку зі зміною місця проживання. Лю-
бов Іларіонівна була справжнім фундатором
нового підрозділу:  саме нею були закладені
його організаційні  основи,  розпочато комп-
лектування фонду, здійснено заходи із широ-
кого залучення читачів [197].
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Статистика формування фонду обласної бібліотеки:
«До бібліотеки у 1975 році  надійшло 25102 примірників

творів друку, з них: книг – 22152 прим., брошур – 588, жур-
налів – 2362 прим.

Надходження літератури характеризується так: галузе-
вої літератури – 21634 прим. (86.2%); суспільно-політичної – 8617 прим.
(34.3%); природничо-наукової – 1602 прим. (6.3%); технічної – 4790 прим.
(19.1%);  сільськогосподарської  –  1787 прим.  (7.1%);  художньої  –  3468
прим. (13.8%)» [198].

«За типами видань основне місце займає наукова і виробнича літера-
тура (48.3% проти 33.9% у 1973 р.), розрахована на профільні групи чи-
тачів  –  наукових працівників  та  працівників  народного господарства.
Надходження наукової літератури зросло з 10.7% у 1973 р. до 12.8 % у
1974 р., і до 15.9% у 1975 р., відповідно виробничих книг – з 21.1% у 1974 р.
до 32.4% у 1975 р.

Книгозабезпеченість наукових працівників збільшилася з 7.9 у 1973 р.
до 9.7 у 1975 р., робітників – з 0.4 до 0.9, спеціалістів народного госпо-
дарства – з 0.5 до 0.9» [199].

Це  період  характеризується  високим  рівнем  фахової
підготовки працівників науково-методичного відділу. Вони
провели колосальну роботу з  виконання Державної прог-
рами централізації бібліотечних установ області для еконо-
мії коштів і поліпшення стану доступності користувачів до

інформації  і  книги,  вивільнення бібліотечного персоналу від  рутинних
процесів роботи. Було утворено 17 ЦБС і впроваджено нові форми і ме-
тоди роботи. Комплектування фондів здійснювалося за попередніми за-
мовленнями та тематичними планами видавництв. Особлива увага при-
ділялась  комплектуванню літературою нових галузей промисловості,
зокрема хімічної (виробництво добрив),  виробництва нетканих матері-
алів,  великопанельного домобудування.  Широко використовується по-
слуга  «Книга  поштою»,  вага  цих надходжень на  1,3% більша.  Робота
продовжувалася відповідно до плану централізації.

У  складі  інформаційно-бібліографічного відділу  ство-
рено сектор інформації  з  проблем культури і  мистецтва.
Розпочато випуск щоквартального бюлетеня «Нові книги з
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питань культури і мистецтва», проводились відкриті перегляди книг для
працівників театру, філармонії, музичних шкіл міста і області [200].

З метою інформування читачів підприємств і установ про нові надход-
ження надіслано 855 індивідуальних повідомлень, проведено 97 відкри-
тих переглядів літератури, 25 Днів інформації, 10 Днів спеціаліста, про-
читано 148 бібліографічних оглядів.

Щомісяця в бібліотеці проводяться «Краєзнавчі п’ятни-
ці».  Для бажаючих вивчати іноземні  мови працює гурток.
Його заняття проводяться щотижня [201].

Число  абонентів  МБА,  яких  обслуговує  бібліотека
збільшилося на 383 (це – міські, районні та сільські бібліо-
теки).  Було виконано 2209 замовлень,  відмов – 52.  На той
час бібліотека абонувалася і отримувала літературу в 56-ти
бібліотеках країни [202].

Видано поточні покажчики «Новини краєзнавчої літера-
тури», «Нові книги з питань культури і мистецтва», «Нові
надходження книг з питань педагогіки і  народної освіти»,
«Новини технічної  літератури»,  «Новини сільськогоспо-
дарської літератури», поточні списки «Нові книги з питань

партійного будівництва і  комуністичного виховання трудящих»,  «Нові
книги з питань радянського будівництва і права», «Нові книги з питань
економіки,  організації  і  культури обслуговування в  закладах торгівлі  і
громадського харчування». Усі  поточні видання, за винятком «Новини
сільськогосподарської літератури», виходили щоквартально, а вищезга-
дане – щомісячно. «Новини сільськогосподарської літератури» з квітня
мали тираж 400 прим., інші видання – 350 прим. кожне. Великим тира-
жем забезпечувалися підприємства,  установи і  організації  та  районні
бібліотеки.

Починає  виходити поточний покажчик «Новини технічної  літера-
тури».  До його структури включено допоміжний апарат – іменний по-
кажчик,  покажчик заголовків  творів,  географічний покажчик,  список
періодичних видань, розписаних у покажчику. До покажчиків додається
картка зворотнього зв’язку для вивчення попиту і використання [203].

У цей рік підготовлено і видано бібліографічні покажчики: «Літерату-
ра про Ровенську область  за  1972  рік»,  «На допомогу тваринникам»,
«Природа  і  природні  багатства  Ровенщини»;  списки рекомендованої
літератури:  «НОП – веління часу»,  «Походження і  розвиток життя на
Землі», «Вихователь сильних духом – Герой Радянського Союзу Дмитро
Медведєв»,  «Герой  Соціалістичної  праці  О.  П.  Кондратюк»,  «Герой
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1976

У 1976 році послугами бібліотеки скористались 15033 чи-
тачі. З них: відділом абонемента – 7219; читальною залою –
4255;  відділом технічної  літератури –  2615;  відділом сіль-
ськогосподарської літератури – 442; відділом літератури на
іноземних мовах – 272; відділом літератури з питань мистец-

тва – 230.
За складом серед читачів були: наукові працівники – 321; спеціалісти

народного господарства – 6359; робітники – 1003; студенти – 2121; інші
– 1424 (склад читачів за єдиним читацьким квитком).

Читачам було видано 352447  документів,  зокрема на  абонементі  –
160368 прим.;  у  читальній залі  – 116592 прим.;  у  відділі  технічної  літе-
ратури – 61163 прим.; у відділі сільськогосподарської літератури – 7081
прим.; у відділі літератури на іноземних мовах – 3361 прим.; через МБА
– 3882 прим.

За змістом читали так: суспільно-політичну літературу – 27.1%; з пи-
тань природознавства, математики, медицини – 6.2%; з питань техніки –
18.8%; з питань сільського господарства – 2.8%; художню – 1.2%; з пи-
тань мистецтва – 6.3%; іншу – 17.2% [205].

З читачами бібліотека працювала за такими напрямами:
«Пропаганда творів класиків марксизму-ленінізму і  літера-
тури про життя і діяльність К. Маркса, Ф. Енгельса і В. І. Лені-
на»,  «Пропаганда найважливіших рішень партії  і  уряду»,
«Пропаганда  рішень  ХХVI  з’їзду  КПРС»,  «Робота  біб-

ліотек назустріч 60-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції»,
«Робота на допомогу системі політичної освіти», «Пропаганда літерату-
ри на допомогу матеріалістичному вихованню», «Пропаганда літерату-
ри на допомогу розвитку науки, культури, освіти, техніки, впроваджен-
ня  їх  досягнень  у  виробництво»,  «Робота  на  допомогу  самоосвіті»,
«Пропаганда інформаційно-бібліографічних знань» [206].

Соціалістичної праці О. М. Данилюк». Загальний тираж цих видань пе-
ревищив 6 тисяч примірників.

Таким чином, впродовж року видано 52 науково-допоміжні та реко-
мендаційні бібліографічні посібники загальним тиражем 17300 прим.

Продовжується діяльність з формування ретроспективного покажчи-
ка «Бібліографія до історії міст і сіл Ровенщини» [204].
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Мельник Розалія Пилипівна

 Цьогоріч у бібліотеці було відкрито відділ літератури з
питань мистецтва. Для нього виділено приміщення на вули-
ці Льонокомбінатівській (250 м2) на першому поверсі бага-
токвартирного будинку.  Було обладнано читальну залу і
кімнату для прослуховування платівок [207].

Організовувала роботу нового підрозділу Розалія Пилипівна Мельник
– завідувачка відділом. Розалія Пилипівна ввійшла в історію бібліотеки
як організатор культурно-освітньої роботи у період перебудови та пер-
ших років незалежності країни. Було сформовано фонд з книг читаль-
ної зали, розпочато комплектування нот та платівок фірми «Мелодія».
Великими стараннями працівників було залучено користувачів у віддале-
ний район міста, де розташовувався відділ бібліотеки. І вже у нове при-
міщення відділ перемістився, маючи хороший фонд, сформований ДБА.

З Розалією Мельник працювали:  Тамара Смирнова,  Катерина Блис-
кош,  Наталія  Шатілло.  Роботу відділу продовжували завідуючі:  Ірина
Ігорівна Мелещук, Олена Іванівна Сисюк, Анжела Іванівна Хамедюк.

Мельник  Розалія  Пилипівна
народилася 9  березня 1940 р.  у
селі  Верховини Холмського по-
віту  Люблінського  воєводства
(Польща).  У  1970  р.  закінчила
Ровенський державний педагог-

ічний  інститут.  З  того  ж  року  зарахована  у
штат закладу бібліотекарем читальної зали.
У  1976  р.  призначена  завідувачкою  відділу
літератури  з  питань  мистецтва.  Справжній
розквіт діяльності відділу відбувся в новому
приміщенні бібліотеки,  де  було  започат-
ковано  клуб  «У світі  прекрасного»,  запра-
цювала виставкова зала для представлення
робіт  образотворчого  та  прикладного мис-
тецтва.  Розалія  Мельник  змогла  об’єднати
однодумців  і  шанувальників  мистецтва  та
сформувати партнерство з працівниками бу-
динку  народної  творчості.  Національно
свідома українка, вона активно пропагувала всі види українського мистецтва.
Була наставником молоді та методистом з популяризації літератури з мистецт-
ва для бібліотек районів. Закінчила трудову діяльність у квітні 1995 р. з виходом
на  пенсію.  Продовжувала  працювати  на  громадських  засадах  у  бібліотеці
міської організації Товариства  «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Була нагороджена
грамотами,  грошовими  преміями,  медаллю  «Ветеран  праці»,  значком  «За
відмінну роботу» [208].

Смирнова Тамара Борисівна народилася 25 листопада 1956 р. Закінчила Інсти-
тут живопису і  скульптури імені  І.  Рєпіна (Академія мистецтв СРСР, м.  Ленінг-
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1977

З початку 1977 року було розпочато впровадження на-
казу Міністерства культури СРСР від 4  січня 1977 р.  №14
«Про підвищення мінімальної заробітної плати робітників і
службовців  з  одночасним збільшенням категорій  праців-
ників,  зайнятих у невиробничих галузях народного госпо-

дарства». Відповідно до цього документа визначена друга група по оп-
латі  праці  для обласної  бібліотеки.  Значно збільшені  посадові  оклади
працівників (проти попередніх 70 крб.): директор – 180–200 крб.; завіду-
вач відділу 140–160 крб.; головний бібліотекар – 140–160 крб.; завідувач
сектору 130–140 крб.; старші бібліотекарі з вищою освітою: до 5-ти років
стажу – 110 крб.; від 5 до 10 років стажу – 115 крб.; від 10 до 15 років
– 120 крб.; 15 і більше років – 125 крб. Старші бібліотекарі з середньою
освітою: 100, 105, 110, 115 крб. відповідно до стажу роботи. Бібліотекарі
з вищою освітою: 100, 105, 110, 115 крб.; з середньою спеціальною осві-
тою: 85, 90, 95, 100 крб. Мінімальна заробітна плата – 70 крб. Були виз-
начені доплати за знання і використання іноземних мов у роботі розмі-
ром 10% від посадового окладу. Розмір ставок посадових окладів визна-
чався відповідно до кошторисних призначень на рік.

Бібліотекою організовано науково-практичні конферен-
ції, у яких взяли участь працівники бібліотек різних систем
і відомств Ровенської і Волинської областей на теми: «Со-
ціалістичний спосіб життя і  питання ідеологічної роботи»
(травень); «Підвищення діяльності бібліотек по пропаганді

радянського способу життя» (липень); «Розвиток бібліотечної справи на
Ровненщині за роки Радянської влади» (жовтень).

Обласна бібліотека разом з Ровенською філією Київського державного
інституту культури провела дослідження за темами: «Роль книги і чи-

рад). Працювала науковим співробітником у музеї М. І.  Кузнєцова. 15 червня
1976 р. призначена на посаду бібліотекаря у відділ літератури з питань мистец-
тва [209].

Шатілло Наталія Леонідівна народилася 16 червня 1956 р. у м. Олевськ Жито-
мирської області. У 1977 р. закінчила Київський державний інститут культури.
Прийнята в бібліотеку 1 серпня 1977 р. бібліотекарем у відділ літератури з питань
мистецтва, з 1986 р. – старший бібліотекар сектору інформації з питань культу-
ри і мистецтва. Звільнена по переводу в інше місце роботи 1 квітня 1991 р. [210].
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тання у формуванні  людини розвинутого соціалістичного суспільства»
(динаміка читання і читацького запиту механізаторів), «Ефективність ви-
користання абонентами поточних покажчиків обласної бібліотеки».

У практику роботи бібліотеки ввійшла спільна з Ровен-
ським ЦНТІ діяльність з надання інформаційної допомоги
працівникам сільського господарства з отримання передо-
вого  досвіду  та  технології  його  впровадження.  У  квітні-
серпні проводилась радіочитацька конференція «За підви-

щення ефективності сільськогосподарського виробництва». У наступно-
му році  Петро Гутовський проводив радіочитацьку конференцію «До-
сягнення науки і передового досвіду – у кожне господарство». Для уп-
равлінського персоналу та механізаторів проведено радіочитацьку кон-
ференцію за темою «Запровадження комплексної системи управління у
сільськогосподарському виробництві».  Спільно з  Ровенським ЦНТІ та
сільськогосподарськими організаціями обласна бібліотека провела 14
Днів спеціаліста з питань сільського господарства і щоквартально про-
водила Дні інформації. В бібліотеці оформлено 10 книжково-ілюстратив-
них виставок, в т. ч. 5 – із циклу «За підвищення ефективності сільсько-
господарського виробництва».

 У місцевій пресі опубліковано 14 бібліографічних оглядів літератури
з питань сільського господарства та здійснено 12 виступів на обласному
радіо. Спеціалістам сільського господарства надіслано 80 індивідуальних
інформацій.  Видано інформаційні  листки «Організація опорних служб
науково-технічної інформації в сільському господарстві» та «Реоргані-
зація районних будинків (кабінетів) науково-технічної інформації і пере-
дового виробничого досвіду» [211].

З наступного,  1978 року,  завідувачкою відділу обслуговування пра-
цівників  сільського господарства була призначена молодий спеціаліст
Марія Андріївна Тишковець, яка організовувала роботу підрозділу від-
повідно до нових вимог часу.

Тишковець Марія Андріївна народилася 17 травня 1951 р. у с. Руд-
ка Млинівського району Рівненської області. Закінчила Київський
державний інститут культури за спеціальністю «Бібліотекознавство і
бібліографія» у 1975 р. Того ж року зарахована в бібліотеку.

Марія Андріївна у роботі поєднувала два завдання: налагоджува-
ла  зв’язки з  сільськогосподарськими підприємствами,  фермами,

агрокомплексами,  організовувала  методичну  допомогу  бібліотечним  пра-
цівникам сільських і районних бібліотек для їх роботи зі спеціалістами сільсько-
господарського профілю. Завдячуючи її наполегливості, великими тиражами по
області поширювалися рекомендаційні покажчики літератури. Наприклад, «Від
кожного  осушенного  гектара  –  найвищу віддачу»,  «Програмування  врожаю
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 Жевченко
Любов Ярославівна

Тишковець
Марія Андріївна

сільськогосподарських  культур»  (тиражем
350 прим.). З метою координації формуван-
ня фонду Марія Андріївна тісно співпрацю-
вала  з  сільськогосподарським технікумом,
Українським інститутом інженерів  водного
господарства,  науково-дослідною станцією.
Регулярно  випускались  «Новини  сільсько-
господарської літератури», а згодом і «Зве-
дений покажчик сільськогоподарської літе-
ратури»,  в  якому  вміщувалась  інформація
про  літературу  з  фондів  вищезгаданих
бібліотек [212].

М.  А.  Тишковець  впроваджувала  нові
форми обслуговування  читачів.  Усі  заходи
відділу  вона  координувала  з  управлінням
сільського  господарства.  Її  робота  була
спрямована  на  практиків.  Для  охоплення
більшого загалу  фахівців  сільського госпо-
дарства, інформацію друкували в обласних
газетах.  Нею  започатковано  проведення  радіочитацьких  та  заочних  конфе-
ренцій на сторінках районних газет.

Марія  Андріївна  з  1998 до 2007  р.  працювала завідувачкою відділу  книго-
збереження, з 2007 р. переведена на посаду бібліотекаря 1 кат. Вимоглива і дис-
циплінована в роботі до себе і підлеглих. Брала активну участь в громадському
житті бібліотеки, обиралася головою профкому на декілька термінів. Нагород-
жувалася грамотами обласного управління культури, ОДА, обкому профспілки
працівників культури. Нині продовжує працювати.

Жевченко Любов Ярославівна народила-
ся 3 листопада 1955 р. У 1991 р. закінчила Ро-
венський  державний  інститут  культури.  У
1975  р.  прийнята  на  роботу  в  бібліотеку  у
відділ книгосховища бібліотекарем, пізніше
працювала  у  відділі  сільськогосподарської
літератури, з 1985 р. – на посадах бібліотека-
ря та старшого бібліотекаря у відділі техніч-
ної  літератури.  З  1995  р.  працювала  стар-
шим, а пізніше – провідним бібліотекарем у
відділі обслуговування працівників сільсько-
го господарства. Здійснювала інформаційну
діяльність: перегляди літератури, Дні інфор-
мації, готувала щоквартальні списки «Нови-
ни сільськогосподарської літератури». Про-
довжує працювати у відділі зберігання та ре-
ставрації бібліотечних фондів. За багаторіч-
ну працю отримувала подяки та почесні гра-
моти.
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Утворена комісія під керівництвом О. К. Бондарчука для
відбору рідко запитуваних книг. Це стало початком форму-
вання  при  відділі  основного  книгосховища  обласного
депозитарію краєзнавчих  видань.  Джерелом поповнення
депозитарію були й інші бібліотеки країни [213].

Бібліотека виступила ініціатором створення методичної
ради обласних державних бібліотек.  Обласне управління
культури своїм наказом затвердило Положення та  склад
ради.  Впродовж року було проведено 4 засідання,  де роз-
глядалися питання ефективності  роботи централізованих

систем,  поліпшення формування і  використання бібліотечних фондів,
активізації інформаційно-бібліографічної роботи, участі бібліотек у Все-
союзному огляді-конкурсі  бібліотек,  присвяченому 60-річчю Великого
Жовтня. Прийняті рекомендації направлялись у райони області [214].

Розвивалася бібліографічна діяльність та збільшувався
асортимент видань рекомендаційної бібліографії. Протягом
року  було  підготовлено  і  видано  13  рекомендаційних
бібліографічних посібників, загальним тиражем 15332 прим.
Серед них такі назви: «Радянський спосіб життя», «Борці за

владу рад на Ровенщині», «Ровенщина в десятій п’ятирічці», «Радянській
людині – нові обряди», «Аматорська майстерність», «Прогресивна тех-
нологія вирощування картоплі»,  «За високу ефективність виробництва
льону», «Література до знаменних і пам’ятних дат Ровенщини на 1977 рік»
та інші [215].

У всесоюзному професійному часописі «Советская библиография» В.
С. Бабич і О. С. Клименко схвально відгукнулись про бібліографічні по-
кажчики літератури, які видала бібліотека у 1971–1975 рр. [216].
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Було виокремлено фонд краєзнавчої літератури у відді-
лі  зберігання (основного книгосховища)  та  загальній  чи-
тальній  залі  на  окремі  стелажі.  Розроблено «Положення
про  обласний  депозитарій  краєзнавчої  літератури»  та
«Інструкцію про порядок відбору і  передачі  краєзнавчої

літератури на зберігання в  обласний депозитарій».  Названі  документи
надіслані  в  центральні  районні  бібліотеки та бібліотеки інших систем і
відомств. Питання щодо роботи бібліотеки у напрямі депозитарного збе-
рігання літератури розглядалося на  обласних та  районних семінарах
бібліотечних працівників. Бібліотеки області розгорнули роботу з відбо-
ру зі своїх фондів маловикористовуваної літератури для передачі її в об-
ласний краєзнавчий депозитарій [217].

Відповідно до наказу обласного управління культури від
30 червня 1978 року в  області  розпочато формування ме-
режі інформаторів з питань культури і мистецтва в устано-
вах культури.  Цю роботу очолювала бібліотека на основі
прийнятого в 1981 році «Положення про інформатора в ус-

тановах культури і мистецтва» [218].

Проведено  нау-
к о в о - т е о р е т и ч н у
конференцію по кни-
зі  Генерального сек-
ретаря ЦК КПРС, го-

лови  Президії  Верховної  Ради
СРСР  Л.  І.  Брежнєва  «Цілина»
[219].

В.  о.  директора
бібліотеки В.  П.  Ба-
бюк зазначає у звіті,
що «...у 1978 році ви-
конано  будівельних

робіт по будівництву приміщення нової бібліотеки на 180 тис. крб.» [220].
Про будівництво  бібліотеки  згадує  начальник  БМУ  «Промжитло-

буд-2» В. Г. Гольдін у книзі спогадів «Слід на землі»: «На початок січня
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Кошторис бібліотеки виглядав  так:  заробітна  плата  –
84.8  тис.  крб.;  нарахування на  заробітну  плату  –  4.9  тис.
крб.; адміністративно-господарські видатки – 15.1 тис. крб.;
витрати на  відрядження – 2.0  тис.  крб.;  витрати на  прид-
бання літератури – 28.5 тис. крб.; кошти на інвентар – 2.0 тис.

крб.; всього – 137.3 тис. крб.
На будівлю нової бібліотеки використано 200 тис. крб [222].
У 1979 році державний план будівельно-монтажних робіт на будівниц-

тво нового приміщення бібліотеки не виконало жодне управління ком-
бінату «Рівнепромбуд». «На будівництві обласної бібліотеки план не ви-
конувався через відсутність дубових вікон, запроектованих з трьох боків
фасаду на всю висоту будови. Крім того в залі передбачалися дубові де-
рев’яні перегородки на висоту поверху. Питання їх виготовлення не ви-
рішувалось»,  –  згадував  керівник БМУ «Промжитлобуд-2» В’ячеслав
Гольдін [223]. «Численні наради, у присутності другого секретаря обко-
му партії І. І. Загорулько, завідувача будівельного відділу обкому партії
І. І. Ваврисюка, керуючого комбінатом «Рівнепромбуд» Д. П. Піндюрина,
головного інженера комбінату А. В. Потапова не просували справу впе-
ред» [224].

Було організовано відділ інформації з питань культури і
мистецтва. Завідувачкою відділу було призначено Людмилу
Іванівну Григу (Ткачук). Вона, завдячуючи особистим здіб-
ностям, налагодила роботу відділу і обласну мережу інфор-
маторів. Відповідно до Постанови Ради по культурному бу-

дівництву облуправління культури від 3 червня 1978 року «Про вдоско-
налення системи інформації по культурі і мистецтву в світлі ХХІ з’їзду
КПРС» проведена певна робота з формування галузевої системи інфор-

1978 р. у БМУ «Промжитлобуд-2» перехідним об’єктом будівництва за-
лишалась  обласна бібліотека.  На бібліотеку була призначена бригада
монтажників Паная О. М., спільно працювала бригада мулярів» [221].

Почесною грамотою Міністерства культури УРСР і Рес-
публіканського комітету профспілки працівників культури
нагороджена завідувачка відділу основного книгосховища
Катерина Михайлівна Гаврилова.
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Грига (Ткачук)
Людмила Іванівна

Вегера
Григорій Степанович

мації, створено служби інформації, налагоджено пересилку в бібліотеку
неопублікованих документів.  Довідково-бібліографічний апарат (ДБА)
поповнено адресною картотекою,  картотекою неопублікованих доку-
ментів,  картотекою  абонентів  системи  вибіркового  розповсюдження
інформації.

Грига  (Ткачук)  Людмила  Іва-
нівна  народилася  у  1953  р.  у
м.  Фролова Волгоградської  об-
ласті  (Росія).  У  1977  р.  закінчила
Київський  державний  інститут

культури. У 1977 р. була прийнята у бібліоте-
ку  на  посаду  бібліографа  в  інформаційно-
бібліографічний  відділ.  У  1978  р.  очолила
відділ інформації з питань культури і мистец-
тва.  Енергійна і  напориста,  за  короткий час
вона впровадила всі  положення для органі-
зації засад роботи. Ефективно комунікувала з
колегами з бібліотек області. Щомісячно го-
тувала «Хроніку культурного життя області».
Нею  була  підготовлена  тематична  довідка
«Ровенський облмуздрамтеатр на  сторінках
газети «Червоний прапор з  1939–1990 рр.»,
що не втратила актуальності й сьогодні. Люд-
мила  Іванівна  тривалий  час  була  головою
профкому бібліотеки, добре виконувала гро-
мадські обов’язки. Звільнилась у 1995 р. [225].

Вегера Григорій Степанович народився 7 січ-
ня  1919  року.  У  1948  р.  закінчив  Київський
державний інститут культури. З 24 квітня 1981
р.  почав  працювати  бібліотекарем  у  відділі
інформації  з  питань  культури  і  мистецтва.
Звільнився  3  січня  1990  р.  До  приходу  у
бібліотеку працював директором Ровенської
обласної  філармонії  (1966–1980  рр.).  Був
нагороджений  медалями  «За  победу  над
Германией в  Великой Отечественной войне
1941–1945  гг.»  (1946  р.),  «За  трудовое  от-
личие» [226].

Із серпня 1979 року впроваджено сис-
тему  вибіркового  розповсюдження  ін-
формації  (ВРІ).  Створено довідково-ін-
формаційний фонд неопублікованих ма-
теріалів,  який нараховував 900 назв до-
кументів з питань культури і мистецтва,
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Будівництво бібліотеки. У центрі – Віктор Бабюк і Михайло Побережник

Усі зусилля адміністрації були спрямовані на завершен-
ня будівництва нового приміщення бібліотеки. За рік було
освоєно 500 тис. крб., на 50 тис. крб. придбано обладнання.
Виготовлено ескізи інтер’єрів нового приміщення бібліоте-
ки.  Проведена  робота  з  оформлення  галереї  горельєфів

письменників у холі першого поверху [228].
Ось як описує у книзі спогадів вирішальний рік будівництва бібліоте-

ки начальник БМУ «Промжитлобуд-2» В. Г. Гольдін: «На початку квіт-
ня, о десятій годині, у суботу, другий секретар обкому партії Загорулько
Ілля Іванович у своєму кабінеті зібрав чергову нараду, де були присутні:
другий секретар міськкому партії Луценко В. І., завідуючий відділом об-
кому  партії  Ваврисюк  І.  І.,  керуючий  комбінатом  «Рівнепромбуд»

та 15 тематичних папок матеріалів з актуальних питань [227].
Відображення усієї культурної діяльності краю було представлено в

інформаційних виданнях УРСР. Щоквартально виходив покажчик «Нові
книги з питань культури і мистецтва», проводилися Дні спеціаліста для
обласних  закладів  культури.  У  80-х  роках  було  налагоджено  обмін
інформацією з теми культури з радою по культурі з м. Відин (Болгарія).
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Піндюрін  Д.  П.,  секретар парт-
кому комбінату Мучинський Г. А.,
замовник від УКБ міськвиконко-
му  та  від  ЦНТІ,  керівник  МБУ
«Житлобуд-6»  Малашинський
В.  М.  і  я.  …  Загорулько  І.  І.  …
сказав: «Щосуботи о десятій го-
дині ранку в цьому кабінеті буде
проходити нарада. На нараді бу-
дуть розглядатися три особливо
важливі  для  міста  і  області  бу-
дови: обласна бібліотека, ЦНТІ,
Будинок піонерів.  … За перший
квартал  1980  року  план  на  них

був виконаний від 42% до 57%». … «Забезпечити обов’язкове виконання
плану за п’ять місяців на цих будовах. Я викличу до себе директора Кос-
топільського ДБК й натисну на нього, щоб він швидко виготовив для об-
ласної бібліотеки дубові вікна та перегородки з дверима» [229].

Заперечувати Загорульку не було сенсу. Далі В. Г. Гольдін пише: «Об-
ласна бібліотека та ЦНТІ за планом мали вводитись в дію в четвертому
кварталі.  Але  на  обох  будовах  у  цей  час  не  було  чого  робити  через
відсутність дефіцитних матеріалів. Споруди були збудовані, але стояли
без вікон і дверей. В обласній бібліотеці були запроектовані дубові вікна
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розміром три на три метри під вітринне скло та триметрові перегородки
разом із дубовими дверима. Їх ще не почали виготовляти. … Був квітень,
а секретар обкому записував у протокол наради – виконати план за п’ять
місяців» [230].

«Будівельні роботи на спорудженні обласної бібліотеки прискорили-
ся. Наприкінці травня почали привозити з Костопільського ДБК великі
дубові  вікна.  Їх розвантажували з  машини краном.  Вони склились віт-
ринним склом завтовшки шість міліметрів.

Будівельно-монтажне управління «Промжитлобуд-2» за місяць змон-
тувало всі вікна. Після їх монтажу було встановлено дубові перегородки
та дубові  внутрішні  двері.  Після цього робітники будівельного управ-
ління «Опорядбуд» почали склити вікна вітринним склом» [231].

У  листопаді  темпи робіт  впали:  «Незадовільно використовувались
будівельно-монтажні роботи на будівництві обласної бібліотеки. Закін-
чили скління дубових вітрин та закінчували штукатурення фасаду. Запу-
стили опалення. … внутрішнє штукатурення та встелення підлоги. … за-
телефонував Шульгач Святослав Кирилович і повідомив, що Загорулько
І. І. наказав підготувати питання на бюро обкому профспілки про неза-
довільну роботу будівельників на будівництві ЦНТІ і обласної бібліоте-
ки … Робітники управління працювали в  грудні  щоденно,  у  суботи та

План приміщення нової бібліотеки
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Горельєфи першого поверху бібліотеки

неділі,  по  десять-дванадцять  годин» [232].  «Будівельні  роботи на  об-
ласній бібліотеці підходили до завершення. Вісімнадцятого грудня я при-
їхав туди, щоб переконатися, чи все гаразд. До мене підійшов розгубле-
ний виконроб і сказав: «Покеруйте нами, бо ми самі будову не здамо». Я
зібрав бригадирів, розбив їх бригади на ланки, кожному з них визначив
обсяг робіт на три доби … Я їм додав суму, яку платив би приватний гос-
подар … За грудень, працюючи по двадцять годин, у суботи й неділі, вони
заробляли по 300–350 карбованців, замість … 120–150 …» [233].

Рішенням виконавчого комітету Ровенської міської ради за № 408-г
від  30.12.1980 року було введено в  експлуатацію нове приміщення для
бібліотеки по вул. Короленка, 6. Це чотириповерхове приміщення, збу-
доване за спеціальним проєктом для бібліотеки на 500 тис. томів розмі-
ром 6300 м2. Навколо будівлі був парк «Молоді».

 В’ячеслав Гольдін згадує, що у перших числах січня 1981 року другий
секретар обкому партії Загорулько І. І. вимагав: «Пообіцяй мені, що об-
ласну бібліотеку та ЦНТІ ти відшліфуєш і виставиш їх на республікан-
ський конкурс у 1981 році. А в 1982 році виставиш на Шевченківську пре-
мію,  після введення в  дію,  добудову Держстандарту.  Управління вис-
тавить комплекс з трьох будов: ЦНТІ, обласну бібліотеку та Держстан-
дарт на Державну премію» [234].

 Нове приміщення було ідеальним для розміщення фондів і  надання
бібліотечних послуг.

Уже з першого поверху читач потрапляв у атмосферу вишуканого,
комфортного і інтелектуального середовища – у фоє головного входу
по периметру представлено горельєфи видатних письменників Т. Г. Шев-
ченка, І. Я. Франка, Лесі Українки, М. М. Коцюбинського, П. Г. Тичини,
О. Т. Гончара, О. С. Пушкіна, Л. М. Толстого, В. Г. Короленка, О. М. Горь-
кого, В. В. Маяковського, М. Шолохова, Я. Купали, Ч. Айтматова,
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Фарина
Михайло Леонтійович

Барельєф Т. Г. Шевченка в актовій залі бібліотеки. Автори П. Подолець і В. Стасюк

Р. Гамзатова.  Автор горельєфів – Михай-
ло Леонтійович Фарина, відомий як автор
військового  меморіалу  на  Дубенському
кладовищі, що в м. Рівне.

У  фоє  першого  поверху  розташовано
гардероб і кімнату для розміщення довідко-
вого бюро та відділу статистики.  Боковим
коридором можна потрапити у відділ кни-
госховища, до пасажирського ліфта, фото-
лабораторії, реставраційної майстерні.

На другому поверсі розміщена зала засі-
дань, відділи: абонемента, мистецтва; боко-
вим коридором розміщені  відділ  комплек-
тування та обробки літератури, адміністра-
ція бібліотеки,  кабінет інженера та госпо-
дарські приміщення. Третій поверх є окра-
сою всієї  будівлі.  Між третім  і  четвертим
поверхом є унікальний атріум у центрі середовища. Світловий ліхтар, що
розподіляє світло на три поверхи і надає приміщенню неповторного за-
тишку та простору, наповненого сонячними променями і напівтонами. У
центрі поверху – ДБА бібліотеки, каталожні шафи поряд з відділом біб-
ліографії, відділи виробничої літератури та обслуговування працівників
сільського  господарства,  іноземної  літератури,  методичний  відділ,
їдальня. Четвертий поверх оточував по периметру простір третього по-
верху анфіладою балконів-фоє,  з  якої  читач потрапляв:  у  відділ  крає-
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знавства, читальні зали – періодики, гуманітарних наук, бібліотекознав-
ства та обслуговування науковців.  З кожного поверху можна було по-
трапити у книгосховище ліфтом, передбачені підйомники для вантажів.
Книгосховище – двоярусне на першому та нульовому поверхах.

Приміщення  було  оздоблене  дубовими  або  «під  дуб»  рамами  для
вікон,  поручнями сходів та дверей,  покладений сосновий паркет.  Стіни
структурних підрозділів обслуговування на вході з холів прозорі зі скла,
а між відділами відсутні перегородки, їх розділення умовне.

Пізніше, у 1990 році, в актовій залі бібліотеки встановлено барельєф
на якому відтворено Т. Г. Шевченка у  напівпрофілі  на тлі  героїні  його
численних творів – дівчини у селянському вбранні. Автори барельєфа –
у той час молоді скульптори П. М. Подолець і В. І. Стасюк.

Оздобою приміщення були ковані решітки на дверях і вікнах першого
поверху, виконані у ручний спосіб невідомим майстром зі Здолбунівщини
за оригінальними малюнками, затвердженими дирекцією закладу в 1989 р.

У сучасній бібліотеці змінено розміщення відділів і їхнє
функціональне  призначення.  Нове  приміщення  надало
можливості для кращої організації обслуговування читачів:
створено сектор статистики та контролю зі столом довідок,

Ковані решітки на дверях і вікнах першого поверху.
Перед бібліотекою висаджено троянди: два великих квітники –

праворуч і ліворуч від входу у приміщення закладу
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відділ іноземної літератури, відділ краєзнавчої літератури і бібліографії,
редакційно-видавничий відділ.

 Бібліотека згортала роботу в трьох приміщеннях, готуючись до пере-
їзду у нову будівлю. Директор бібліотеки В. П. Бабюк підготував і зат-
вердив у Міністерстві культури УРСР нову структуру обласної бібліоте-
ки. Між тим, напрями діяльності бібліотеки залишилися традиційними:
дотримання планових показників діяльності (охоплення читачів, книго-
видача, читаність, обертаність фондів…); організація книжкового фонду,
комплектування, формування ДБА; зберігання фонду, його раціональне
використання, організація депозитарного зберігання літератури; робота
з читачами (за категоріями); керування читанням, книговидача; ідейно-
виховна робота з читачами; пропаганда творів класиків марксизму-лені-
нізму (робота бібліотеки до 110-річниці з дня народження В. І. Леніна);
пропаганда найважливіших рішень партії і уряду; робота бібліотеки на-
зустріч  ХХVI з’їзду КПРС та ХХVI з’їзду Компартії  України,  робота
бібліотеки по вихованню населення в  дусі  радянського патріотизму та
пролетарського інтернаціоналізму;  по відзначенню 35-річчя перемоги
радянського народу у  Великій  Вітчизняній  війні;  робота  на  допомогу
політичній освіті; на допомогу матеріалістичному вихованню; пропаган-
да літератури на допомогу розвитку науки,  культури,  освіти,  техніки і
впровадженню їхніх досягнень у виробництво;  на допомогу самоосвіті
читачів;  робота МБА, довідково-бібліографічна,  інформаційна,  краєз-
навча робота; інформаційна робота з питань культури і мистецтва; нау-
ково-дослідна і видавнича робота; організаційно-методична робота.

У 1980-му році було відзначено 40-річчя з дня заснуван-
ня  Ровенської  обласної  бібліотеки:  разом  із  державним
інститутом культури та обласною організацією Товариства
книголюбів  було  проведено  обласну  науково-практичну
конференцію «В. І. Ленін і розвиток бібліотечної справи на

Ровенщині». Вона була присвячена 110-й річниці від дня народження В.
І. Леніна та 40-річчю заснування бібліотек на Ровенщині.
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1981

Бібліотека переїхала у нове приміщення на площу Коро-
ленка, 6. Були розгорнуті роботи відповідно до нової струк-
тури. Заклад працював лише 129 днів (робочих днів для чи-
тачів). Забезпечувала переїзд установи та роботу в новому
приміщенні директор Віра Петрівна Зініна.

Зініна  Віра  Петрівна  народи-
лася 17 березня 1936 р. у с. Дідичі
Ківерцівського району Волинсь-
кої  області.  Закінчила  у  1960  р.
Харківський  бібліотечний  ін-
ститут,  була  членом  КПРС.  З  25

грудня 1980 р.  Віра  Петрівна переведена на
посаду директора обласної наукової бібліо-
теки,  в  той  час,  коли  книгозбірня  пере-
селялася у нове приміщення на площу Коро-
ленка. Саме завдяки Вірі Петрівні вся робота
була спрямована на якомога швидке відкрит-
тя  бібліотеки.  Перед  нею  було  поставлене
завдання – ввести в експлуатацію нове при-
міщення  бібліотеки.  Віра  Петрівна  брала
участь в організації завершення будівельних
робіт,  плануванні  придбання  меблів  та  їх
комплектації для облаштування нового при-
міщення. Нею були прийняті рішення розгор-
тання структури бібліотеки  та  переведення

На відкритті бібліотеки

Зініна
Віра Петрівна
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фондів з усіх приміщень в одну будівлю. Оскільки здавалось приміщення по-
спіхом, Віра Петрівна, наскільки це було в її можливостях, вимагала від буді-
вельників якості робіт. Вона скерувала весь колектив на самовіддану роботу по
перевезенню та розстановці фонду, розташуванню відділів, повному освоєнню
нового помешкання. У результаті 2 серпня 1980 р. відбулося урочисте відкриття
бібліотеки  для  читачів.  Віра  Петрівна  проявила  організаторські  здібності  та
вміння мобілізувати колектив для опоряджувальних робіт всередині приміщен-
ня. Було відкрито бібліотеку у новій будівлі, але ще декілька років Віра Петрівна
наполегливо працювала для усунення помилок та недбалості будівельників.

За п’ять років її роботи на посаді директора активізувалась робота галузевих
відділів: технічної та сільськогосподарської літератури. Було організовано бази
передового бібліотечного досвіду у районах області, також проведені змістовні
школи передового досвіду  для бібліотечних фахівців  області,  в  т.ч.  спільно з
колегами з Львівської та Тернопільської областей. Віра Петрівна підтримувала
розгортання великих системних заходів, які розпочиналися в обласній бібліо-
теці,  а  потім підхоплювалися бібліотеками області.  Про це вона розповідає  у
статті «Ювілею присвячено». Цикл заходів, присвячений 700-річчю м. Ровно, є
таким прикладом, коли організація і представлення виставок літератури допов-
нювались зустрічами з  цікавими людьми і  лекціями від товариства «Знання»,
заходами активу громадської організації книголюбів [235].

3 квітня 1986 року В. П. Зініна була переведена у Ровенську обласну бібліоте-
ку для дітей на посаду заступника директора [236].

Померла Віра Петрівна Зініна 7 листопада 2012 р.

Цьогоріч загальна характеристика діяльності бібліотеки
така:  книжковий фонд – 420103 прим.;  штат бібліотечних
працівників – 86 чол.  проти 73 минулоріч.  Впродовж року
було придбано 28699 прим. документів, з них: періодики –
6641 прим.

Усі  надходження  документів  поділялися  так:  суспільно-політична
література  –  32.6%;  науково-природнича  –  6.5%;  технічна  –  15.7%;
сільськогосподарська – 8.1%; з питань мистецтва – 8%; художня – 12.7%;
інша  –  16.4%.  Бібліотека  зберегла  усі  тематичні  напрями  роботи.
Здійснювалась робота з депозитарного зберігання документів. З метою
визначення  видань  для  депозитарного  зберігання  було  переглянуто
65000 документів. З республіканської бібліотеки-депозитарію отримано
1131 документ. На замовлення бібліотек-депозитаріїв було відіслано 291
документ.

Проведено численні масові заходи з пропаганди рішень партії та уря-
ду,  з  виховання населення в  дусі  радянського патріотизму і  пролетар-
ського інтернаціоналізму назустріч 60-річчю утворення СРСР, 1500-річ-

чю м. Києва та 700-річчю м. Ровно [ 237].

Свою роботу з пропаганди літератури з питань якості і
ефективності  у  виробничій  сфері  бібліотека  проводила
спільно з підприємствами і організаціями обласного центру
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та з технічними бібліотеками, Центром науково-технічної інформації та
Будинком техніки. На підприємствах було проведено 13 відкритих пере-
глядів  літератури:  «Економіка і  організація підприємств комунального
господарства» (Облкомунгосп), «Продуктивність праці і шляхи її підви-
щення» (Льонокомбінат), «За високу якість виробництва будматеріалів»
(Трест  будматеріалів),  «Експлуатація,  ремонт і  обслуговування авто-
мобілів» (АТП 17021) та інші.

Відділом технічної  літератури проводилась  певна робота серед ок-
ремих  груп  читачів  з  пропаганди  технічної  документації  –  збірників
стандартів,  промислових каталогів,  державних стандартів,  будівельних
норм і правил та ін.

Одним із працівників відділу була Галина Михайлівна Конарчук.

Конарчук  Галина  Михайлівна,
1952 року народження.  У 1979 р.
закінчила бібліотечний факультет
Ровенського державного інститу-
ту культури. У 1976 р. почала пра-
цювати  у  бібліотеці  на  посаді

бібліотекаря, згодом старшого бібліотекаря у
відділі  технічної  літератури.  Активно підтри-
мувала у  діяльності  розвиток  форм роботи:
проведення Днів спеціаліста, Днів інформації,
співпрацювала з ЦНТІ.  З 1989 р. обіймає по-
саду головного бібліотекаря відділу обслуго-
вування  користувачів  у  читальній  залі.  За
підтримки завідувачки відділу Ніни Олексіїв-
ни Нікітіної,  Галина Михайлівна організову-
вала масові заходи, спрямовані на популяри-
зацію російської і зарубіжної літератури. Вона
– хороший знавець літератури, наставник для
молоді.  Згодом  перейшла  працювати  у  відділ  мистецтв,  де  продовжувала
підтримувати комплекс заходів для поширення знань про здоровий спосіб жит-
тя, корисні звички, багатство психічного здоров’я.

Галина  Михайлівна  неодноразово  нагороджувалася  грамотами  обласної
ради, обласної державної адміністрації. Продовжує працювати.

Відділ обслуговування працівників сільського господарст-
ва і комітет по радіомовленню та телебаченню провели радіо-
читацьку конференцію «Впровадження системи управління
якістю праці і продукції у сільському виробництві», що про-
ходила з 30 березня до 6 липня. У роботі конференції взя-

ли  участь  керівники та  організатори виробництва.  Серед  них  –  В.  А.
Плютинський, П. В. Воловіков. Кожна з передач завершувалася бібліогра-
фічним оглядом літератури на відповідну тему [238].

Конарчук Галина Михайлівна
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Цьогоріч  відзначаємо  різке  зменшення  тиражів  біб-
ліографічної  продукції:  «Новини  сільськогосподарської
літератури»,  «Новини  технічної  літератури»,  не  видано
бібліографічний покажчик «Література про Ровенську об-
ласть за 1977 рік».

У бібліотеці було оновлено внутрішні регламентуючі до-
кументи. Необхідна регламентуюча документація була роз-
роблена для новоутвореного відділу краєзнавчої літерату-
ри,  сектору  нотно-музичної  літератури.  Було  укладено
«Положення про комісії з наукової організації праці», по-
новлено склад цієї комісії, розроблено норми на деякі про-

цеси  роботи,  не  передбачені  у  нормах,  затверджених  Міністерством
культури СРСР.

Розпочато власне соціологічне дослідження на тему: «Бібліотека, кни-
га і читання в житті людини розвинутого соціалізму». Бібліотека взяла
участь у Всесоюзних дослідженнях з теми: «Динаміка читання і читаць-
кого запиту у масових бібліотеках», а також досліджувались бібліотеки
різних  систем  і  відомств  за  темою:  «Раціональне  розміщення  і  ви-
користання бібліотечних ресурсів країни» [239].

Різноплановою була робота науково-методичної та об’єднаної мето-
дичної ради, де розглядались питання про підготовлені до видання ме-
тодико-бібліографічні матеріали щодо досвіду роботи бібліотек області,
а також заслуховувались такі питання: «Про стан впровадження нової
радянської ББК в практику роботи бібліотек Зарічненської ЦБС», «Про
стан  формування,  використання та  збереження книжкових фондів  у
Володимирецькій ЦБС з питань обслуговування різних категорій читачів
в умовах централізації»,  «Про стан роботи нестаціонарних форм ЦБС
Березнівського району по обслуговуванню населення за місцем прожи-
вання,  праці  і  навчання» [240].  За  результатами слухань формувались
заходи для покращення роботи.
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Цьогоріч був затверджений Статут бібліотеки. Вона от-
римала  назву  Ровенська  державна  універсальна  наукова
бібліотека.

Бібліотека завершувала Всесоюзне соціологічне дослід-
ження за темою: «Бібліотека,  книга і  читання в житті  лю-
дини  розвинутого  соціалізму».  Відповідно  до  укладеної
програми, для базових бібліотек було виготовлено анкети,
опитувальні  листки,  за  якими проводився збір відомостей

від респондентів, визначалися читацькі запити певних груп читачів. Фо-
кусно проводилися читацькі  конференції  «Що я прочитав за рік».  Для
проведення конференцій базовим бібліотекам були передані  методичні
матеріали. Одночасно бібліотека брала участь у Всесоюзних досліджен-
нях за темою: «Динаміка читання і читацького запиту в масових бібліо-
теках». На визначених бібліотеках досліджувалося читання робітників,
а  також вивчалося середовище ринку праці.  Бібліотекою проводилося
дослідження «Рекомендаційна бібліографія, як фактор освіти і вихован-
ня всебічно розвиненої  людини».  У  базових бібліотеках проводилося
спостереження за використанням рекомендаційних бібліографічних по-
сібників, анкетне опитування і суцільний облік читацьких запитів. Мате-
ріали досліджень і висновки надсилалися до Республіканської бібліотеки
УРСР ім. КПРС. Рекомендації розроблялися під керівництвом кураторів
з відділу науково-дослідної роботи Республіканської бібліотеки.

Бібліотека проводить низку ключових масових заходів
за  участі  керівництва  обласного  управління  культури та
обласного ідеологічного керівництва. Висвітлюються мате-
ріали  рішень  травневого  (1982  р.)  Пленуму ЦК КПРС та

проведення героїко-патріотичних читань циклу бесід, читацької конфе-
ренції за книгою Л. І. Брежнєва «Спогади». Даний твір був рекомендова-
ний населенню до вивчення. Інформаційно-бібліографічний відділ уклав
картотеку статей на допомогу опануванню твору.

Краєзнавчі читання до 700-річчя міста Ровно об’єднали
різні за формою заходи. Спільно з обласною організацією
добровільного  Товариства  книголюбів  і  облкниготоргом
було проведено вечір за участі колишніх членів КПЗУ, учас-
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Каленюк Любов Миколаївна

ників революційної боротьби на Ровенщині М. М. Яков’юк, ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни О. Д. Середенко та І. Ф. Насонова.

У відділі краєзнавства розпочала свій трудовий шлях Любов Миколаї-
вна Каленюк.

Каленюк  Любов  Миколаївна,
1952 року народження. Закінчила
Ровенський державний інститут
культури  у  1986  р.  У  бібліотеці
працювала  з  1982  р.  на  посаді
бібліотекаря  у  відділі  краєзнав-

ства, з  2003 р. – на посаді  провідного біб-
ліотекаря,  з  2007  р.  –  головного  бібліо-
текаря. У 2008 р. перейшла на посаду біб-
ліотекаря І категорії. За час роботи виявила
себе  як  знавець  джерельної  бази  крає-
знавства. У практичній діяльності формувала
БД бібліографічних записів з теми краєзнав-
ства з періодики та збірники статей. Долуча-
лася до формування щоквартальних списків
«Новини краєзнавчої літератури». Нею фор-
мувалася ББД «Історична Волинь», представ-
лена на однойменному сайті.  Любов Мико-
лаївна брала участь в укладанні науково-до-
поміжних бібліографічних покажчиків, науково-методичних матеріалів з крає-
знавства. Була наставником молодих бібліографів – Т. В. Карпінської, І. А. Ко-
зюхно, О. В. Підлужної. Звільнилася з бібліотеки у 2019 р. Померла у 2020 р.

Зі звіту ми дізналися, що в закладі плідно працював актив бібліотеки,
який  нараховував  56  чоловік.  У  складі  активу  багато  науковців,  ін-
женерно-технічних працівників,  спеціалістів  сільського господарства.
Серед них: доктор ветеринарних наук А. Й. Меремінський, доктор істо-
ричних наук В. М. Бачинський, кандидати історичних наук О. С. Масний,
С. Г. Максимов, кандидат математичних наук А. С. Раухман. Актив біб-
ліотеки  допомагає  в  комплектуванні  книжкових  фондів,  надає  ква-
ліфіковану допомогу при підготовці масових заходів [241].

Переїзд у нове приміщення – це, насамперед, дислока-
ція фондів, їх формування та організація. Цю велику за об-
сягом роботу здійснював відділ книгозберігання. Від відділів
обслуговування він прийняв 88000 примірників документів,
що не використовувалися у відділах читачами і були відсутні

у  фонді  основного  зберігання.  Було  розставлено  на  стелажах
210963 примірники видань (21439 журналів і 1896 підшивок газет).

Книги у відділі зберігання основного фонду, що надійшли у бібліотеку
до 1980  року,  були розставлені  в  систематично-алфавітній  системі,  з
1980 року – у форматно-нумераційній системі. Поряд з цим здійснюва-
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лося обслуговування читачів у читальних залах. З основного книгосхо-
вища було видано 22912 примірників документів.

У ході роботи з фондом було переглянуто 65000 примірників книг з
метою визначення видань для депозитарного зберігання, а саме: літера-
туру з питань історії, філософії, атеїзму, мовознавства, медицини та пе-
ріодичні  видання.  9226 примірників  вилучені  як маловикористовувані  і
дублетні, з них – 1131 прим. передано в обмінний фонд. У відділі книгоз-
берігання розпочала свій трудовий шлях Тамара Федорівна Денисюк.

Денисюк (Савчук) Тамара Федорівна,  1944 року народження.  У
1986 р.  закінчила  Ровенський  державний  інститут  культури.  У
бібліотеці  працювала  з  1982  року  на  посадах  бібліотекаря,  про-
відного бібліотекаря у відділі зберігання основного фонду. Тамара
Федорівна внесла значний вклад в організацію депозитарного фон-

ду, збереження колекції рідкісних і цінних книг, упорядкування бібліотеки Си-
дора Кравця. Звільнилась у зв’язку з виходом на пенсію.

Бібліотекою придбано телетайп для швидкого зв’язку з
іншими бібліотеками СРСР для  здійснення замовлень  по
МБА [242].

У новому приміщенні розгорталося та набувало обертів
обслуговування користувачів.  За рік послуги було надано
25207 читачам,  зокрема відділами:  абонемента – 8924,  за-
гальної читальної зали – 9016, технічної літератури – 3118,
сільського господарства – 760,  іноземними мовами – 970,

мистецтва – 2149, краєзнавства – 270. Читачі використали 530000 прим.
книг, в т. ч. через відділи: абонемента – 190800, читальної зали – 178200,
сільського господарства – 18300,  іноземної мови – 23300,  мистецтва –
46500,  краєзнавчої  літератури – 5400,  відділ МБА – 6300.  За змістом у
відсотках було використано читачами:  39,2  % – суспільно-політичної
літератури; 4,5 % – з природознавства і математики; 15 % – технічної; 3,2 %
– сільськогосподарської;  16,7  % –  художньої;  11,7  % –  з  мистецтва  і

спорту; 9,7 % – іншої.

Це рік активної роботи з упорядкування системи ката-
логів  бібліотеки.  У країні  й  області  йшло впровадження в
практику роботи бібліотек нової  радянської  бібліотечно-
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бібліографічної класифікації (ББК). Здійснювалися заходи для перехо-
ду на нові таблиці класифікації відповідно до робочих таблиць «Бібліо-
течно-бібліографічної класифікації» (вип. 1-4, Москва, 1980–1983 рр.).
Було підготовлено і затверджено «Положення про читацький система-
тичний каталог» та «Інструкцію про оформлення читацького система-
тичного каталогу, побудованого за таблицями ББК для обласних бібліо-
тек». Проведено суцільну редакцію генерального каталогу.

Бібліотека наповнювала зведені каталоги на літературу, що надходи-
ла до бібліотек міста. У їх укладанні брали участь спеціалізовані відділи.
Так, зведений систематичний каталог технічної літератури (книг, стан-
дартів), яка є у спеціальних бібліотеках області, вів відділ технічної літе-
ратури; зведений систематичний каталог сільськогосподарської літера-
тури – відділ обслуговування працівників сільського господарства; зве-
дений систематичний каталог  краєзнавчої  літератури,  яку виявлено у
бібліотеках області, України і обласних бібліотеках – відділ краєзнавчої
літератури і  бібліографії;  зведений каталог довідково-бібліографічних
видань – інформаційно-бібліографічний відділ; зведений каталог видань
іноземними мовами – відділ літератури іноземними мовами.

Однією з актуальних тем популяризації літератури бу-
ло 700-річчя першої згадки про Ровно.  Відділи обслугову-
вання  провели  «краєзнавчі  читання».  Спільно  з  міською
організацією книголюбів проведено вечір-зустріч з учасни-
ками  визволення  м.  Ровно  від  нацистських  загарбників,

вечір-зустріч з письменниками Ровно, літературний вечір «Ровно – місто
весни і молодості». У вечорі взяли участь наукові працівники, передови-
ки виробництва, почесні громадяни міста [243].

На зустріч з учасниками визволення Ровенщини був запрошений вій-
ськовий кореспондент 13-ої  армії,  що звільняла від  нацистів  м.  Ровно,
поет В. В. Колобов, який читав свої вірші. Спогадами ділився командир
мінометного загону І. Ф. Насонов» [244]. У центральному лекторії міста
діяв університет «Дружба народів». Його очолювала Л. Я. Мячина, заві-
дувачка читальної зали бібліотеки. Там проводилися заходи. Резонанс-
ним був вечір «Сталінград – пароль Перемоги»,  у  якому взяли участь
учасники Сталінградської битви, ветерани війни Е. І. Петров і М. В. Вел-
іканов.  Для молоді  відбулися вечори «Їх подвиг живий,  неповторний і
вічний», присвячені жінкам, які пройшли війну.

Цьогоріч для таких читацьких груп, як вчителі і вихователі, працівни-
ки культури і мистецтва, охорони здоров’я, була приділена більша увага
з пропаганди знання і  читання.  Спільно та в  координації  з  Інститутом
удосконалення вчителів  проводилися семінари,  засідання і  наради,  на
яких працівники читальних залів, відділу літератури іноземними мовами,
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абонемента виступали з читанням бібліографічних оглядів, організову-
вали відкриті перегляди літератури. Це – 13 оглядів на теми: «Дружба
народів, дружба літератур», «Радянська література на сучасному етапі»,
«Сучасна англійська література: проблеми і герої», «Польська художня
література вчора і сьогодні» та ін. На допомогу навчально-виховному
процесу відбулися 20 відкритих переглядів літератури. Вчителі міста
були учасниками конференцій «Патріотичне та інтернаціональне вихо-
вання учнів та уроках російської мови», «Підвищення якості знань учнів
на заняттях іноземної мови». Спеціалісти бібліотеки здійснювали виїзні
заходи. Так, у Дубровицькому і Здолбунівському районах проведені Дні
спеціаліста для вчителів англійської мови. Для розкриття змісту з підсоб-
них фондів читальних залів, абонемента, відділу іноземної літератури
були організовані цикли книжкових виставок «На допомогу вчителям
словесникам», «Вчителям та вихователям про атеїстичне виховання»,
«На допомогу викладачам іноземної мови» та ін. Вчителі міста поштою
отримували інформацію про нову літературу за фахом. Протягом року
було надіслано 260 інформацій. Для викладачів музичних шкіл міста і
області проведено теоретичну конференцію «Проблеми музичного вихо-
вання підростаючого покоління». Для груп викладачів читалися інфор-
маційні огляди літератури «Методика викладання музики в ДМШ», «Но-
вини нотної літератури». Заходи супроводжувалися переглядами літера-
тури з мистецтва, нотних матеріалів, платівок.

Творчих наукових працівників з галузі культури і мистецтва постійно
інформували про нові надходження літератури за фахом шляхом гру-
пового та віддаленого інформування. Було проведено 5 Днів інформації,
комплекс заходів, спрямованих розкрити нові тенденції, висвітлені в
літературі для застосування в роботі працівників культури і мистецтва.

При відділі мистецтв працював гурток молодих композиторів. Вони
збиралися один раз на два місяці. До кожного заняття визначалася тема,
відбиралася література, музичні твори, записані на платівках. Для пра-
цівників музеїв проведено комплексний захід «День музеїв» з широким
знайомством з літературою про різні напрями музейної діяльності.

Працівники бібліотек області та працівники клубів і будинків культу-
ри були ознайомлені з рекомендаційними покажчиками літератури «Ва-
силь Басараба – лауреат обласної комсомольської премії ім. М. Макси-
ся», «Навіки у пам’яті народній» (про героїв Радянського Союзу, які
народилися на Ровенщині), а також з підготовленими Тетяною Васи-
лівною Борисюк методичними матеріалами «З досвіду проведення
«тижнів колгоспів» бібліотеками Здолбунівської ЦБС»; Іриною Анато-
ліївною Сидоровою – «Методико-бібліографічні матеріали по пропа-
ганді новинок художньої літератури» та Н. Ю. Петросюк – «Методичні
рекомендації по пропаганді творчості лауреатів Ленінської, Державної
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премії СРСР і Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка [245].
Бібліотека спільно з ЦНТІ провела Дні інформації та Дні спеціаліста

на теми: «Прогресивна технологія і обладнання для механічної обробки
деталей», «НОП в будівельних організаціях», «Побутове обслуговуван-
ня населення» та ін. Для провідних раціоналізаторів і винахідників про-
ведено теоретичну конференцію «Раціоналізатор і винахідник – творець
технічного прогресу», на якій було розглянуто питання: творчий пошук
винахідників і раціоналізаторів підприємств – важливий резерв ефектив-
ності виробництва; направлення пошуку – резерв економії; виступи мо-
лодих; організація впровадження винаходів на підприємствах.

Відділ технічної літератури забезпечував колективною інформацією
104 промислових підприємства, щоквартально вони отримували покаж-
чик «Новини технічної літератури». 32 абоненти отримували індивідуаль-
ну інформацію, для спеціалістів промисловості  запроваджено обслуго-
вування по системі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) [246].

Після переїзду бібліотеки у нове приміщення, робота з
книгозберігання проводилася системно та організаційно, не
так, як це було у старому приміщенні бібліотеки. На кінець
року  у  фонді  відділу  книгозберігання  основного  фонду

було 244821 примірник документів, в т.ч. 238250 прим. книг, 6032 прим.
брошур, 22865 журналів, 674 прим. ін. видань. Зберігалося 2097 підшивок
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газет.  Протягом року у відділ книгозберігання надійшло 6128 прим.;  з
підсобних фондів відділів обслуговування – 10813 прим. видань і 5 книг
краєзнавчої тематики. Розставлено на стелажі 70100 прим. видань, пере-
вірено правильність розстановки 33384 прим., а саме: розстановку фон-
ду: з сільського господарства, літературознавства, фізкультури і спорту,
географії, загального відділу. Збільшилась кількість виданої у відділи об-
слуговування літератури на запит користувачів (всього 60 тис. прим.). На
абонемент видано 17945 прим.,  у  читальну залу – 23199 прим.,  у  відділ
технічної літератури – 12909 прим., у відділ сільськогосподарської літе-
ратури – 1294 прим., у відділ мистецтва – 1439 прим., іноземними мовами
– 487 прим., у відділ краєзнавства – 678 прим., по міжбібліотечному або-
нементу – 2156 прим. Серед загальної кількості виданих книг за темати-
кою: соціально-політичної – 43%, науково-природничої – 8%, технічної
– 25%, сільського господарства – 3%, мистецтва і спорту – 4%, художньої
літератури – 8%.

Фонд у кількості 70000 прим. було переглянуто бібліотекарями відділу
для виявлення дублетної, зайвої, непрофільної, зношеної та застарілої
літератури. Списано 5084 прим. видань.

Для депозитарного зберігання відібрано 1031 прим. видань. Для цього
було  переглянуто  розділи  фонду  природознавства  і  математики,
сільського  господарства,  фізкультури  і  спорту,  літературознавства,
історії, географії, загального відділу з 70039 прим. книг фонду. До рес-
публіканських та обласних бібліотек було надіслано 1031 картку на ви-
дання депозитарного зберігання [247].

У  книгосховищі  тривав  наступний  етап  форматної  розстановки
фондів, для чого було написано більше тисячі роздільників фонду. Здій-
снювалася копітка робота з індикаторами на фонд. Протягом року вли-
то у картотеку індикаторів 18567 карток
і  вилучено з  неї  6067 карток (про рух у
підсобних  фондах  відділів  бібліотеки).
Близько 50000 прим.  фонду зазнали пе-
реміщення в приміщенні книгосховища.

При відділі  книгосховища діяла рес-
тавраційна майстерня.  У ній працювали
М. В. Маляр і Г. В. Кот.

Маляр  Марія  Віталіївна  наро-
дилася 19 квітня 1959 року. Осві-
та  –  середня.  Прийнята  у  біб-
ліотеку у 1981 р. на посаду завіду-
вачки канцелярії. З 1983 р. – рес-
тавратор  книжкового  фонду.

Марія Віталіївна ремонтує пошкоджені книги,
здійснює оправлення газетного і журнально-
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Зліва направо, стоять: Тирак Зінаїда
Миколаївна, Островська Людмила

Олександрівна, Борканюк Віра Семенівна;
сидить – Клімова Олександра Миколаївна

го  фонду.  Ініціативна,  відповідальна у  роботі,  винахідлива у  ситуаціях  браку
необхідного матеріалу для роботи. Відповідально ставиться до якості виконан-
ня своєї роботи, комунікабельна. За досягнення у роботі нагороджувалася по-
дяками та грамотами. Продовжує працювати.

Яскраво  була  представлена  діяльність  МБА.  За  його
допомогою більш повно задовольнялися замовлення, залу-
чалося взаємовикористання фондів бібліотек різних систем
і відомств. Міжбібліотечне обслуговування забезпечувалося
за двома напрямами: обслуговування бібліотек-абонентів та

задоволення запитів читачів обласної бібліотеки. Відбувалося вдоскона-
лення системи МБА відповідно до ДСТу 7.31-84 «Єдина державна систе-
ма МБА». Протягом року кількість бібліотек-абонентів становила 540 (в
т.ч. районних – 19, міських – 22, сільських – 436, вузівських – 16, бібліо-
теки інших регіонів – 5).  Було одержано 7457 замовлень. Видано доку-
ментів – 6695 прим.  Обслужено 184 читачі.  Кількість замовлень по об-
ласній бібліотеці – 1766, одержано видань – 1485 прим. Замовлення пе-
ренаправлялися до інших фондоутримувачів  – 910 замовлень.  Для чи-
тачів були дані відмови – 984. Впродовж року бібліотека абонувалася по
МБА в 214 бібліотеках.  Працівники відділу пропагували використання
МБА читачами.  Для цього вони виступали перед спеціалістами,  науко-
вцями, партійним апаратом, на обласних семінарах бібліотечних праців-
ників. Л. О. Островською, яка завідувала сектором МБА, було підготов-
лено консультацію «Техніка обслуговування читачів  та абонентів  ЦБС
по МБА». В усі райони області надіслано методичний матеріал «Заходи
Ровенської  обласної  бібліотеки  по  збереженню книжкових  фондів»,

інструкцію «Шлях читацького
замовлення по МБА в  Ровен-
ській  області».  Нею  ж  було
зроблено публікацію «Книга –
звідусіль...»  в  обласній  газеті
«Червоний  прапор»,  присвя-
чену роботі МБА [248].

У  секторі  МБА,  як  пра-
вило,  працювало  три  бібліо-
текарі. Разом із Л. О. Остров-
ською  в  різні  періоди  пра-
цювали:  Наталія  Миколаївна
Литвиненко, Наталія Іванівна
Слимак,  Зінаїда  Миколаївна
Тирак,  Олександра Миколаї-
вна  Клімова,  Еліна  Во-
лодимирівна Власюк (Сизон),
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Ірина Анатоліївна Сидорова, Віра Семенівна Борконюк, Інна Анатолі-
ївна Петрук.

Новим  напрямом  організаційно-методичної  роботи
бібліотеки  стала  підтримка  закладів  культури  області  в
складі  культурно-спортивних  комплексів,  відповідно  до
рішень червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС. Культурні
комплекси були реорганізовані в культурно-спортивні цен-

три (КСЦ) райцентрів і комплекси у сільській місцевості. Метою органі-
зації КСЦ було формування координації діяльності між закладами куль-
тури на певній території та більш економного використання матеріаль-
но-технічної бази установ, розвитку спорту та дозвілля населення. Пер-
ші комплекси у сільській місцевості були утворені у селах: Мізоч – Здол-
бунівського району, Степань – Сарненського району, Селець, Висоцьк –
Дубровицького району,  Зоря –  Ровенського району.  Заслуговував  на
увагу Березнівський культурно-спортивний комплекс (КСК). Досвід ро-
боти закладів культури у складі КСК був узагальнений обласною бібліо-
текою і  Обласним науково-методичним центром народної  творчості  і
культурно-освітньої роботи [249].

Для розбудови цього напряму методичне забезпечення районів було
закріплено за конкретними методистами-кураторами. В цілому курував
цю роботу А. Ф. Гречковський.

На базі  Ровенського  району проведено обласний семінар  «Робота
бібліотек  у  складі  культурно-спортивного  комплексу»  для  старших
бібліотекарів ЦБС районів.  Учасники ознайомилися з  досвідом роботи
сільського комплексу с. Зоря Ровенського району.

На розгляд колегії  обласного управління культури було поставлено
питання «Про роботу культосвітніх установ Гощанського та Березнів-
ського районів». А. Ф. Гречковський розробив рекомендації для покра-
щення роботи у вказаних районах. Восьми центральним районним, двом
сільським бібліотекам надавалась допомога з  цього питання.  І  вже на-
ступного року було сформовано 72 КСК.

Спільно  з  Львівською  обласною  науковою  бібліотекою  на  базі
Здолбунівської  ЦБС  проведено  заняття  школи  керівника  на  тему:
«Шляхи  підвищення  якості  і  ефективності  роботи  бібліотек  в  світлі
вимог  «Положення  про  бібліотечну  справу  в  СРСР».  Учасники  об-
мінялися  досвідом  з  питань  удосконалення  роботи  у  світлі  «Поло-
ження…»,  участі  бібліотек  у  ідеологічному  забезпеченні  програми
соціально-економічного розвитку регіону, роботи з молоддю, прослу-
хали  консультацію  завідувача  сектору  Республіканської  бібліотеки
УРСР  ім.  КПРС  тов.  О.  В.  Щербакова  на  тему:  «Шляхи  поліпшення
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У  новому приміщенні  бібліотеки довідково-бібліогра-
фічне обслуговування (ДБО) було вдосконалене. Бібліогра-
фи працювали з джерелами в окремій кімнаті, де був пред-
ставлений довідковий фонд. У холі третього поверху були
розміщені  читацькі  каталоги та  картотеки,  доступ до них

був відкритим. Біля них чергували бібліографи і надавали довідки, кон-
сультації, допомагали орієнтуватись у системі каталогів і картотек. На-
повнення картками каталогів (алфавітного та систематичного) здійсню-
вали працівники обробки літератури, а систематичної картотеки статей
(СКС) – працівники інформаційно-бібліографічного відділу.  Краєзнав-
чий  довідковий  апарат  знаходився  у  відділі  краєзнавства.  Діяльність
інформаційно-бібліографічного відділу значно покращилася – розшири-
лася  структура  СКС,  були  створені  тематична  картотека  поетичних
творів, картотека назв романів, повістей, оповідань. Наповнювалася кар-
тотека виконаних довідок. Допомогою при аналітичному розписі періо-
дичних видань були картки Книжкових палат УРСР та СРСР, які перед-
плачувалися бібліотекою і розкладалися у СКС бібліографами. Праців-
ники  інформаційно-бібліографічного  відділу  проводили  поширення
бібліотечно-бібліографічних знань серед читачів для самостійного вико-
ристання ними ДБА. Щоквартально організовувався комплексний захід
– День бібліографії. У цій роботі були задіяні старші бібліографи – Ва-

формування,  використання  та  збереження  бібліотечних  фондів  в
світлі «Положення...», ознайомилися з роботою Здолбунівської ЦБС
Ровенської  області  та  Бродівської  ЦБС  Львівської  області.  Велике
враження справила  на  спеціалістів  база  Здолбунівської  ЦБС і  її  ди-
ректор  Неля  Антонівна  Григорук,  висококваліфікована,  сучасна  і
компетентна.  За її  ініціативою на закінчення занять було проведено
вечір-конкурс на кращого бібліотечного працівника Здолбунівського
району. Перемогу отримала старший бібліотекар – Валентина Шуст.
Було багато спілкування, обговорення. На колег справило враження
спілкування з директором обласної бібліотеки В.  П. Зініною, дирек-
тором  обласної  бібліотеки  для  дітей  Олександром  Омеляновичем
Сливою, директорами Ровенської та Млинівської ЦБС Михайлом Іва-
новичем Побережником, Іриною Михайлівною Довгалюк.
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лентина  Миколаївна  Конет  (Княгницька),  Катерина  Володимирівна
Краєвська.

Увага приділялась підвищенню якості й удосконаленню технологічних
процесів наукової обробки видань, уніфікації правил і  методики опису
згідно держстандарту 7.1-84 «Бібліографічний опис документа» [250].
Впровадження  нового  держстандарту  було  покладено  на  завідувача
бібліографічного відділу В. П. Гайдука. Він досконало вивчив стандарт,
що викликав багато запитань, виступав експертом і консультантом для
працівників  області  та  республіки.  Свої  міркування і  зауваження при
обговоренні застосування стандарту він надсилав як у республіканську
бібліотеку, так і у всесоюзну.

Цьогоріч у секторі інформації з питань культури і мистецтва реалізо-
вувалися основні завдання з інформування про передовий досвід уста-
нов культури і мистецтва, про нові форми культурного обслуговування.
Для цього проводилася раціональна організація довідково-пошукового
апарату з питань культури і мистецтва та посилення інформаційної до-
помоги низовим інформаційним центрам [251]. Методичне забезпечення
здійснювалося через систему вибіркового розповсюдження інформації
(ВРІ), було обслужено 26 абонентів за 50 темами у режимі «запит-відпо-
відь». Протягом року абонентам ВРІ було направлено 1140 сигнальних
повідомлень, 70% повідомлень мали зворотній зв’язок про застосування
і потребу в даній інформації. Сектор приділяв увагу уніфікації інформа-
ційної  діяльності  в  області.  Було запроваджено «Типові  форми пер-
винної  документації  по  обліку  інформаційної  діяльності».  Для  за-
кріплення знань та уточнення практичних навичок проведено одноден-
ний семінар-практикум, де надані консультації: «Впровадження у прак-
тику роботи прагматичної ієрархічної класифікації ОРК і ДСТ 7.49-84»,
«Використання в роботі типових форм первинної документаційної діяль-
ності», «Вивчення нових форм обліку в системі ВРІ».

Щомісячно до Інформцентру Державної республіканської бібліотеки
УРСР ім.  КПРС надсилалась інформація «Хроніка культурного життя
області»,  списки документів,  що надійшли до фонду бібліотеки,  в  т.ч.  і
неопублікованих, перелік інформаційних та оглядових матеріалів з пи-
тань культури і мистецтва. Структурним підрозділом продовжила керу-
вати Людмила Грига (Ткачук).

Бібліотекою проведено науково-практичну конферен-
цію «Про підвищення ролі  бібліотек у системі  інтернаціо-
нального  та  патріотичного  виховання читачів»,  яка  була
присвячена 40-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні
[252]. У конференції взяли участь працівники ЦБС області,

обласної  профспілкової  бібліотеки та  викладачі  Ровенського держав-
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Хомяк (Мещерякова)
Світлана Борисівна

ного  інституту  культури.  Була  проголошена  доповідь  директора  об-
ласної бібліотеки В. П. Зініної «Про подальше удосконалення патріотич-
ного та інтернаціонального виховання населення в світлі постанови ЦК
КПРС «Про 40-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній
війні 1941–1945 рр.». Також представлений кращий досвід з використан-
ня «творів В. І. Леніна в патріотичному та інтернаціональному вихованні
населення», про бібліотеки «як активні помічники парторганізацій в мо-
білізації трудящих на виконання завдань 11-ої п’ятирічки», про «клуби і
об’єднання за інтересами з  інтернаціонального виховання молоді».  За
результатами конференції було сформовано та розіслано рекомендації
для роботи бібліотек області з даного напряму роботи [253].

У науково-методичному відділі працювала Світлана Борисівна Хомяк
(Мещерякова).

Хомяк (Мещерякова)  Світла-
на  Борисівна,  народилася  21
серпня  1958  р.  Закінчила  Ро-
венський  державний  інститут
культури  у  1981  р.  Прийнята  1
серпня  1981  р.  у  бібліотеку  на

посаду  методиста  в  науково-методичний
відділ,  з  1984  р.  –  переведена  на  посаду
старшого методиста. 8 січня 1988 р. звільни-
лась у зв’язку з переводом у Рівненське об-
ласне управління культури. Працює заступ-
ником  начальника  обласного  управління
культури  і  туризму  Рівненської  обласної
державної  адміністрації.  Світлана Борисів-
на, як молодий спеціаліст, освоїла усі прак-
тичні  ділянки бібліотечної  роботи.  Їй  дору-
чалася підготовка методичних матеріалів на
допомогу бібліотечним працівникам області
за різноманітними темами [254]. С. Б. Хомяк
брала  участь  у  вивченні  досвіду  роботи
бібліотек області, виконувала перевірки їх діяльності. Відзначалася принципов-
істю, організованістю, раціональністю і професійністю у наданні методичної до-
помоги, веденні документації [255].
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 Фенглер Тетяна Федорівна

Буза Лідія Федорівна

Цьогоріч вирізнялась своєю повнотою робота відділу з
комплектування фондів,  яким керувала Тетяна Федорівна
Фенглер. У відділі працювали спеціалісти: Лідія Федорівна
Буза, Ніна Леонтіївна Плетьонка (Отроцюк), Галина Лука-
шівна Дзівак, Лідія Михайлівна Малишева.

Фенглер  Тетяна  Федорівна,
1937  року  народження.  Народи-
лась у с. Бродів Острозького райо-
ну Рівненської області. У 1981 р. за-
кінчила  Ровенський  державний
інститут культури. 26 серпня 1981 р.

прийнята  в  бібліотеку  на  посаду  старшого
бібліотекаря. Звільнена з посади у зв’язку з ви-
ходом  на  пенсію  24  грудня  1992  р.  Заре-
комендувала  себе  відповідальним  спеціа-
лістом,  наставником  молоді.  Померла  у  2012
році [256].

Буза Лідія Федорівна, 1954 року народження.
Закінчила Київський державний інститут куль-
тури у 1977 р. У 1982 р. була прийнята на поса-
ду старшого бібліотекаря відділу краєзнавства,
з 1983 р. переведена у відділ комплектування,
з  1994  р.  –  на  посаді  головного  бібліотекаря
відділу. Активно працювала на користь якісно-
го комплектування фондів бібліотеки, співпра-
цювала з  місцевими видавництва,  контролю-
вала надходження обов’язкового примірника.
Освоїла комп’ютерні технології, укладала елек-
тронний каталог. Останні роки формує БД «Рів-
ненщина:  минуле і  сьогодення».  Досвідчений
спеціаліст,  володіє  усіма  процесами  роботи,
надає методичну та практичну допомогу спец-
іалістам бібліотек області з питань комплекту-
вання,  каталогізації  та  систематизації  доку-
ментів  з  освоєння програмного забезпечення
АБІС «ІРБІС», створення ЕК. За сумлінну працю
Лідія  Федорівна  неодноразово  нагороджу-
валася  почесними  грамотами  і  подяками
Міністерства  культури,  обласного  управління
культури і облдержадміністрації. Продовжує працювати.
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Для комплектування фонду використовувалися всі дже-
рела книгопостачання,  основним залишався бібколектор,
надходження від якого становило 5.7%. Активно викорис-
товувались  спеціалізовані  магазини  книг,  в  т.ч.  з  Києва,
Мінська, Іваново, Горького. Поповнювався фонд грамплат-

івками. Було налагоджено контроль за одержанням обов’язкового при-
мірника місцевих видань.  З друкарень області  надійшло 181 примірник
плакатів, буклетів про передовий досвід підприємств Ровенщини, пам’я-
ток тощо. Для поповнення фонду краєзнавчими виданнями, систематич-
но переглядалися випуски «Списки литературы, предлагаемой для пере-
распределения», які акумулювали пропозицію про книги з усього СРСР.
Було замовлено з бібліотек країни 22 видання краєзнавчої тематики. Для
науковців та спеціалістів було видано «Каталог періодичних видань, пе-
редплачених бібліотеками м. Ровно». Обласна бібліотека передплачува-
ла 552 назви періодичних та інформаційних видань.

Всього протягом року до бібліотеки надійшло 27967 примірників до-
кументів: книг – 18964, брошур – 1051, нот – 579, грамплатівок – 247, пе-
ріодичних видань – 7126. Галузевої літератури надійшло 81%, в т.ч. сусп-
ільно-політичної  –  31%,  науково-природничої  та  медичної  –  6%,  тех-
нічної – 16%, сільськогосподарської – 6%, з питань мистецтва – 9%, ху-
дожньої – 18%, іншої – 12%.

За рахунок обмінного фонду бібліотеки комплектувались фонди об-
ласного краєзнавчого музею,  Музею комсомольської  слави,  автобази
«Головпромтранспорт», радгоспу «Ровенський», СПТУ № 12 м. Кузне-
цовська, установ управління внутрішніх справ. Обмінним фондом кори-
стувалися бібліотеки різних областей – Полтавської, Волинської, Жито-
мирської,  Харківської,  Сумської  та  ін.,  а  також  бібліотеки  різних
відомств,  наприклад:  бібліотеки Джалілабадської  зональної  дослідної
станції Азербайджанської РСР, Інституту біології південних морів Ака-
демії Наук УРСР та ін.

При здійсненні традиційних операцій з обробки літера-
тури була звернена особлива увага на вивчення та впровад-
ження державних стандартів  з  бібліотечної  справи,  поло-
ження  про  систему  каталогів.  Також  працівники  здійс-
нювали надання методичної і практичної допомоги бібліо-

течним працівникам області  з  впровадження ББК у практику масових
бібліотек.

Систематичний каталог, побудований за «Таблицями…» (за редакції
Амбарцумяна),  був переведений відповідно до таблиць ББК для облас-
них бібліотек. Проводилася пересистематизація карток у систематично-
му каталозі книг бібліотеки.
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Планово здійснювалася  робота  з  депозитарного  збе-
рігання літератури [257]. За рік було переглянуто 71800 при-
мірників книг, відібрано 1097 примірників для депозитарію.
До обласного депозитарію надійшло 346 карток-інформацій
з бібліотек області на видання, які мало використовувалися.

Їх було звірено з генеральним алфавітним каталогом бібліотеки. 11 книг
було відібрано для поповнення власного фонду, решта карток спрямо-
вана у республіканські  бібліотеки-депозитарії,  яким було надіслано 96
замовлених примірників.

 Влітку, після Чорнобильської аварії, у Макарівському районі Київсь-
кої області розпочалося будівництво містечка для відселення постраж-
далого населення.  За  вказівкою ЦК КПУ організовувалося культурне
обслуговування будівельників.  Були створені  пересувні  бібліотеки.  За
роботу однієї з таких бібліотек відповідала директор ЦБС м. Ровно Ніна
Яківна Яковлєва. Вона весь час виїжджала на новобудову і довозила літе-
ратуру. Бібліотекарем на будівництві від обласної бібліотеки працювала
методист Валентина Михайлівна (Прохор) Нечаєва.

Нечаєва (Прохор) Валентина Михайлівна, 1958 року народження.
У 1979 р. закінчила Ровенський державний інститут культури. З того
часу працювала в бібліотеці бібліотекарем читальної зали, сектору
реєстрації читачів і контролю, а з 1985 р. – старшим методистом на-
уково-методичного відділу. Валентина Михайлівна надавала мето-
дичну  допомогу  бібліотекам  області  з  різних  питань  розвитку

бібліотечної справи, брала участь у підготовці і проведенні обласних семінарів,
здійснювала рекламу бібліотеки та  її  послуг  на сторінках місцевої  періодики,
вивчала та узагальнювала кращий досвід роботи установ культури, підготувала
більше десяти методико-бібліографічних матеріалів та сценаріїв. Звільнилася за
станом здоров’я у 2010 р. [258].

Бібліотека проводила активну ідейно-виховну роботу з
читачами,  об’єднуючись  з  іншими ідеологічними устано-
вами. Насамперед, це – пропаганда творів основоположни-
ків  марксизму-ленінізму,  яка пов’язувалася з  проблемами
сучасності.  Центральне місце у  пропагандистській  роботі

займала тема «КПРС – керівна сила радянського суспільства». Для уріз-
номанітнення подачі матеріалу серед різних категорій читачів, викорис-
товувалися  системні  заходи,  які  об’єднували заходи у  цикли для  по-
слідовності у викладі теми. Бібліотека підключалася до республіканських
суспільно-політичних читань. Обов’язковими були зустрічі  з політично
свідомими людьми. Так, пройшли зустрічі з делегатом ХХVII з’їзду Ком-
партії України А. І. Ковальцем, ветераном партії, війни та праці. Особ-
ливо виділялися заходи з контрпропаганди, у яких «викривалися вороги



132

або  ворожі  тенденції,  що  проникали  у  поведінку  чи  налаштованість
свідомості  громадян» [257].  Формувалися книжкові  виставки,  бібліог-
рафічні огляди літератури, які розкривали тему «Соціалістичний ідеал,
реальний соціалізм і сучасна ідеологічна боротьба».

Актуальною була і  тема інтернаціоналізму,  дружби народів  усього
світу, дружби рівноправних соціалістичних націй. Зрозуміло, що ці за-
ходи підтримували  політику  і  дії  держави у  світовій  політиці.  Так,  у
відділі  іноземної  літератури  проходив  Тиждень  інтернаціональної
дружби молоді. Клуб «Діамант», що діяв в обласній бібліотеці, спільно
з  міськкомом  комсомолу  провели  зустріч  з  воїнами-інтернаціо-
налістами. Останні розповіли про службу в різних країнах світу: Аф-
ганістані, Кубі, В’єтнамі.

Обов’язково відображався у роботі  бібліотеки і  напрям пропаганди
літератури з  розкриття боротьби проти «буржуазного націоналізму»,
«ворожих проявів у свідомості окремих людей» [257]. Організовувалися
цикли масових заходів «Націоналізм у сучасній ідеологічній боротьбі».

Були розпочаті заходи до святкування 70-річчя Жовтневої революції,
яке мало відбуватися у  наступному році.  Спільно з  міським лекторієм
проводилися вечори-зустрічі «Вони боролися за владу Рад». На зустрічі
присутні  колишні  члени Компартії  Західної України М. М. Яков’юк та
О. П. Солімчук.

Відділ мистецтв також відгукнувся на цю тему бібліографічними огля-
дами літератури: «Музика, народжена революцією», «Великий Жовтень
у мистецтві»,  «Образ революції у радянському станковому живописі»,
«Пісні революції» та ін.

Обов’язковим елементом була пропаганда атеїзму поряд із поширен-
ням природничо-наукової  літератури та матеріалістичного світогляду.
Бібліотека спільно з обласними організаціями «Знання», «Добровільне
товариство  любителів  книги»,  обласною  радою  профспілок  провели
місячник пропаганди вищеназваних тем.  У  бібліотеці,  на  виробничих
ділянках,  у  клубі-магазині  «Пропагандист» відбулися  виставки,  кон-
ференції,  зустрічі  з  колишніми  віруючими  і  представниками  вироб-
ництва.  На завершення місячника відбулася прем’єра книги місцевого
автора П. Ю. Сауха «Знайди своє щастя» [257].

Проводилась робота з впровадження в практику робо-
ти результатів бібліотекознавчих досліджень «Радянський
читач – робітник України початку 80-х років». У бібліотеках
Здолбунівського, Костопільського, Дубенського, Сарненсь-
кого районів вивчався стан охоплення бібліотечним обслу-

говуванням робітників підприємств.
Бібліотекою проведено науково-практичну конференцію «XXVII з’їзд
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Ярощук Валентина Петрівна

КПРС і актуальні питання діяльності Ровенської обласної універсальної
наукової бібліотеки» [259].

У  відділі  іноземної літератури обладнано лінгафонний
кабінет. Окремі читачі і вчителі з групою учнів мають мож-
ливість використовувати його для вивчення мов.

Розпочато впровадження в управлінську діяльність еле-
ментів контролю за якістю діяльності, а саме «Комплексної
системи управління якістю праці». Очолила цю роботу Ан-
тоніна Іванівна Степанюк.

У квітні 1986 року на посаду директора була призначена
Ярощук Валентина Петрівна.  На той час заступником ди-
ректора з наукової роботи був В. П. Бабюк, заступником з
внутрішньо бібліотечної роботи – А. І. Степанюк.

Ярощук  Валентина  Петрівна  народилася
1955  року  в  м.  Рівне.  У  1978  р.  закінчила
Київський  державний  інститут  культури.
Працювала бібліотекарем, старшим бібліо-
текарем, заступником директора ЦБС м. Ров-
но,  старшим  інспектором  міського  відділу
культури, директором ЦБС м. Ровно. Вален-
тина  Петрівна  працює  в  Рівненській  об-
ласній  універсальній науковій бібліотеці  з
4 квітня 1986 р., обіймаючи посаду директо-
ра книгозбірні.

За  період  роботи  зарекомендувала  себе
висококваліфікованим,  ерудованим,  ініціа-
тивним і відповідальним працівником, здіб-
ним керівником і організатором бібліотечної
справи в області. Має цінний досвід роботи з
підбору та розстановки кадрів, застосовує су-
часні методи управлінської діяльності.

В. П. Ярощук у 1997 р. закінчила аспіранту-
ру при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, захистила ди-
сертацію на  тему:  «Система обслуговування читачів  обласних універсальних
наукових бібліотек України (80-90-ті роки)» і отримала науковий ступінь кан-
дидата історичних наук [260].

Упродовж 1988–2010 рр. викладала в Рівненському державному гуманітар-
ному університеті, з 1997 р. – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії.
Неодноразово була головою екзаменаційних комісій  в  РДГУ та  Дубенському
училищі культури. Одним із головним напрямів діяльності бібліотеки, який очо-
лює Валентина Петрівна, є науково-дослідна робота. Вона бере безпосередню
участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях
Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Національної бібліотеки



134

1987

України ім.  Ярослава Мудрого та  обласних бібліотек  України.  Є  автором ба-
гатьох наукових статей та монографії. Є ініціатором впровадження інформацій-
них технологій в бібліотечну галузь області, завдяки чому бібліотеки Рівненщи-
ни одними з перших в Україні розпочали комп’ютеризацію.

За її керівництва було реалізовано 12 проєктів, спрямованих на покращення
стану автоматизації бібліотек області, останніми з яких є «Реалізуємо право на
інформацію», «Бібліоміст» та ін. Упродовж 2012–2013 рр. бібліотека отримала
відзнаки Всеукраїнського ярмарку бібліотечних інновацій. У межах професійних
візитів знайомилася з досвідом роботи бібліотек Польщі, Білорусі, Аргентини,
Бразилії, США. Отримані знання адаптувала у діяльність обласної бібліотеки.

У  практичній  діяльності  Валентиною  Петрівною  активно  запроваджується
бібліотечний  менеджмент,  що  забезпечує  високий  позитивний  імідж  кни-
гозбірні,  підвищує її  роль в  соціокультурній  інфраструктурі  регіону.  Всебічно
сприяє розвитку платної діяльності бібліотеки та залученню додаткових коштів
на розвиток установи.Відповідальність, організованість, стриманість, сумлінне
ставлення до виконання службових обов’язків, вимогливість до себе і підлег-
лих – такі риси керівника забезпечують високий рівень і престиж роботи бібліо-
теки в  Україні.  Валентина Петрівна Ярощук  відзначена Подякою Президента
України та  Подякою Кабінету  Міністрів  України,  у  Рік  культури була визнана
кращим директором обласних універсальних наукових бібліотек України, за що
була  нагороджена Дипломом Міністерства  культури та  мистецтв  України.  У
2006 р. їй присвоєно звання «Заслужений працівник культури України».

У 2005 р. очолила секцію Української бібліотечної асоціації «Бібліотека – на
допомогу особам з інвалідністю та людям похилого віку». У 2006 р. ініціювала
створення громадської організації «Рівненське обласне відділення Української
бібліотечної асоціації», яку незмінно очолює до цього часу. Член президії УБА.

 Валентина Петрівна має великий авторитет у  громади міста,  є  членом гро-
мадської ради, різних комісій при облдержадміністрації, конкурсних журі. Ко-
ристується повагою і авторитетом серед колег-бібліотекарів області та України.

У бібліотеку надійшло 30661  примірник творів  друку.
Протягом року було вилучено з фонду 14955 прим. книг. На
1 січня 1988 року фонд становив 528844 примірники творів
друку,  за галузями – суспільно-політичної 28.2%; природ-
ничо-наукової  –  9,5%;  технічної  –  19.1%;  сільськогос-

подарської – 6.5%; з мистецтва і спорту – 9.8%; художньої – 16.2%; іншої
– 11.5%. Ефективно працював обласний депозитарій. Для депозитарного
зберігання відібрано 1289 книг. Від бібліотек області надійшло 410 кар-
ток-інформацій на маловикористовувані видання. З них перенаправлено
у  республіканські  бібліотеки-депозитарії  150  книг.  На  замовлення
бібліотек СРСР було надіслано 120 видань [261].
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У  вересні  вперше  у  міському  парку  було  проведено
Свято бібліотечної книги, організоване бібліотеками різних
систем і відомств. Широкий показ літератури, зустрічі з ав-
торами,  виступи  кращих  читачів,  ігри  і  розваги  для  на-
читаних дітей. У наступному році «Свято» поширилось усі-

ма бібліотеками міста, охоплюючи все більше людей [262].
Особливої  популярності  набув  серед  широких  кіл  читачів  клуб

«Співрозмовник».  Відбулося 4  засідання клубу «Люди науки в  житті  і
літературі» (по сторінках творів В. Амлінського, Д. Граніна, В. Дудінце-
ва); «Слово, літера і ми»; «Співці поліського краю», «Час і герої Ю. Три-
фонова».  Відвідувачі  клубу зустрілися  з  членами клубу самодіяльної
пісні,  місцевими  письменниками  і  поетами,  з  лауреатами  Державної
премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, українським прозаїком і драматургом
В. В. Канівцем [263].

Продовжується спільна робота з  товариством «Знання».  При цент-
ральному лекторії діяв університет «Дружби народів», програма якого
була присвячена пропаганді літератури до знаменних дат. Серед масових
заходів треба відзначити конференцію «Велика Жовтнева соціалістична
революція» та  читацьку конференцію «Жовтня Великого подвиг силу
дав мужнім серцям». Варто зауважити, що такі конференції носили ха-
рактер великих обговорень теми, спираючись на книги.

Бібліотека активно допомагала ідеологічним працівникам, формува-
лися добірки літератури: «Націоналізм в сучасній ідеологічній боротьбі»,
«XXVII з’їзд КПРС і утвердження ленінського стилю партійної роботи»
тощо.  Щотижня секретарі  обласного та  міського комітетів  Компартії
України одержували інформацію про опубліковані в центральній і рес-
публіканській  пресі  матеріали  про  м.  Ровно  та  Ровенську  область.  У
міському комітеті Компартії України щотижня оновлювався стенд «Про
нас пишуть».

Свято книги в міському парку
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Перегляд стародруків з фонду цінних і рідкісних видань. Зліва направо:
Панчук Тетяна Віталіївна, гості з Індії, Шарафан Світлана Петрівна.

Виставку представляє Мячина Людмила Яківна

Для ідеологічної роботи партактиву та спеціалістів на-
родного  господарства  щоквартально видавалися  поточні
списки літератури «Нові книги з питань партійного будів-
ництва і комуністичного виховання трудящих», «Нові кни-
ги  з  питань  радянського будівництва  і  права» (укладач –

К. В. Краєвська). Для працівників аграрно-промислового комплексу було
видано поточні списки літератури «Новини сільськогосподарської літе-
ратури» (укладач – Л. С. Слесаренко),  «Новини технічної  літератури»
(укладач  –  Н. М. Литвиненко),  рекомендаційні  покажчики літератури
«Індустрія бурякового поля», «Цукор» (укладач – Л. С. Слесаренко).

Для пропаганди і  формування матеріалістичного світогляду та атеї-
стичного виховання рекомендовано для  читання бібліографічний по-
сібник «Надзвичайні явища в природі» та листівка до книги В. Комарова
«Быть мудрым без бога!..» (М., 1986) [264].

 У центрі  уваги бібліографічної  діяльності  –  укладання рекоменда-
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Видання бібліотеки 1987 року

ційних  бібліографічних  посібників.  В.  П.  Гайдуком  укладено  бібліо-
графічний список літератури «Володимир Антонович Плютинський –
двічі Герой Соціалістичної Праці» та персональні списки «Микола Тим-
чак – лауреат обласної  комсомольської  премії  ім.  Миколи Максися»,
«Ганна Йосипівна Леончук» (укладач – Н. П. Тимощук), а також «Літе-
ратура до знаменних і пам’ятних дат на 1988 рік» [265].

Павліною Іванівною Демчук та Наталією Петрівною Тимощук укла-
дено науково-допоміжний покажчик «Пам’ятники історії і культури Ро-
венської області», науковими редакторами були Г. В. Бухало і П. О. Сав-
чук. Покажчик на багато років уперед став вивіреним і запитуваним до-
відковим джерелом для істориків, музейників і бібліотечних працівників,
керівників влади і управління. Джерельною базою були опубліковані до-
кументи з 1850-го до 1985 року, всього 556 позицій. Серед них – статті з
серійних видань, тематичних збірників, альбоми ілюстрацій, фото пам’-
ятників. Матеріали згруповані за темами: пам’ятники історії, пам’ятники
археології, пам’ятники містобудування і архітектури. До покажчика до-
дані  допоміжні  покажчики:  алфавітний покажчик книг і  інших матері-
алів,  іменний покажчик осіб,  яким присвячені  пам’ятники,  алфавітний
покажчик авторів пам’ятників,  алфавітний покажчик назв пам’ятників,
список переглянутих і розписаних джерел [266].

Продовжувалася робота з  питань наукової організації
праці  (НОП) відповідно до «Положення» і  плану роботи
комісії з НОП. Щоквартально розглядалися питання: «Про
проект положення про «День дисципліни і праці», про ро-
боту відділу обслуговування читачів із впровадження дер-

жавних стандартів, про раціональне розміщення відділів обласної бібліо-
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теки (абонемента, краєзнавчого, обслуговування працівників сільського
господарства, зали-виставки нових надходжень); обговорення регламен-
туючих документів у відділах: комплектування книжкових фондів, мис-
тецтв,  обслуговування працівників  сільського господарства;  зміцнення
трудової дисципліни і  виховання комуністичного ставлення до праці  у
відділі абонемента. Аналізувалося виконання планових завдань у відпо-
відності з нормами. У рамках роботи комісії з наукової організації праці
відповідно до наказу № 32-а від  27 квітня 1987 р.  та «Положення про
комплексну систему управління якістю праці» розглядалися питання з
впровадження Комплексної системи управління якістю праці (КСУЯП)
шляхом  підтримки  високого  рівня  інтенсивності  і  цілеспрямованого
впливу на умови і фактори, які впливають на якість. Цим напрямом зай-
малася і координувала роботу заступник директора А. І. Степанюк. За-
галом даний напрям курувався міським комітетом компартії.  Для впо-
рядкування цієї  роботи була впроваджена складна система спостере-
ження за процесом праці, аналіз і звітність відповідно до певних запро-
понованих макетів, що слабо адаптувалися до бібліотечних технологій і
процесів.

Заступник директора Антоніна Іванівна Степанюк у звіті  бібліотеки
за 1987 р.: «для забезпечення своєчасної інформації читачів про нові над-
ходження  у  фонд  бібліотеки,  велика  увага  приділялась  підвищенню
якості і удосконалення технологічних процесів наукової обробки видань,
уніфікації  правил  і  методики  опису  згідно  ДСТУ  7.1.-84  «Библио-
графическое описание документа», організації каталогів і картотек, мак-
симальному скороченню розривів між новими надходженнями видань у
бібліотеку і відображення їх в каталогах і картотеках» [267].

Цьогоріч Міністерством культури УРСР та Республікан-
ською бібліотекою УРСР ім.  КПРС було здійснено пере-
вірку діяльності  обласної  бібліотеки групою спеціалістів,
які прибули у Ровно. Очолювала групу завідуюча відділом
бібліотек  Міністерства  культури УРСР Валентина  Дмит-

рівна Навроцька. Було обстежено обласний заклад і 30 % ЦБС області.
Видано рекомендації, які коригували діяльність бібліотек у майбутньому.

Привертає  увагу  використання  у  роботі  малих  форм
механізації:  механічні  і  електричні  друкарські  машинки
для  розмноження  матеріалів  і  текстів,  документів,  ката-
ложних карток; електронно-обчислювальні машини, а та-
кож внутрішній телефонний зв’язок [268].



139

1988

Упродовж року до бібліотеки надійшло 29502 прим. до-
кументів,  було передплачено 551 назву періодичних та ін-
формаційних видань,  вилучено з  фонду 3% (17358 прим.)
видань.

На передньому плані перебудовчих процесів була діяль-
ність бібліотеки з  організаційно-методичного керівництва
бібліотеками області,  спрямована на  забезпечення змін  у
роботі  бібліотек.  Керівними засадами для бібліотек  були
документи партійного з’їзду  та  9-ї  Всесоюзної  партійної

конференції.  Основна  увага  приділялася  наданню  кожному  району
практичної  допомоги  в  проведенні  районних семінарів,  ділових  ігор,
круглих столів,  показових масових заходів.  Число виїздів  на семінари
складало 45% від усієї методичної роботи. Практикувалися і міжвідомчі
семінари.

Для новопризначених методистів  Дубенської,  Березнівської,  Косто-
пільської ЦБС на базі обласних бібліотек проведено 5-денне стажуван-
ня.

Відбулось  удосконалення роботи обласних шкіл  керівника ЦБС та
методиста. Крім консультацій з удосконалення організаційно-методич-
ної роботи по забезпеченню перебудови діяльності бібліотек, плануван-
ню  та  звітності  з  методистами  проведено:  рольову  гру  «Методист  у
відрядженні», круглий стіл «Методист: яким йому бути», вечір-гру «Біб-
ліотекар, всерйоз і жартома». На занятті школи керівника проводилася
ділова гра «Засідання ради при директорі» для формування нової моделі

Обчислювальні прилади, що використовувались
у бібліотеці
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роботи з персоналом. Обговорювалися питання критеріїв оцінки діяль-
ності бібліотек.

Продовжувала свою роботу і дворічна обласна школа передового дос-
віду з питань краєзнавства на базі Острозької ЦБС. «Для узагальнення
досвіду методичної  практики другий рік  при обласній бібліотеці  діяла
школа методиста.  Цьогоріч у  її  програмі  були питання удосконалення
діяльності з формування бібліотечного фонду, роботи з читачами, орга-
нізація найбільш ефективних форм роботи з  читачами,  платні  послуги
тощо. З усіх напрямів методичної діяльності виділяється організація доз-
вілля у бібліотеці. На базі Млинівської ЦБС утворилася обласна школа
передового досвіду з питань організації дозвілля трудящих» [269]. Учас-
ники школи протягом двох днів побували на масових заходах, показаних
ЦРБ і бібліотеками-філіями району: «Мистецтво відпочивати», «Вшану-
вання ветеранів праці  та війни на дому»,  вечір-зустріч з  передовиками
колгоспного виробництва, українські вечорниці [270]. Директор Млині-
вської ЦБС І. М. Довгалюк та працівники ЦРБ разом з методистами об-
ласті представили насичену програму, яка могла б адаптуватися у діяль-
ності кожної ЦРБ. Як наслідок впроваджень новацій у роботу з читача-
ми в області активно запрацювали клуби за інтересами: ветеранські, лю-
бителів мистецтва, літературні. За результатами вивчення і оприлюднен-
ня досвіду Дубенського кабінету НТІ при ЦРБ, в області створено такий
кабінет при бібліотеці-філії с. Шпаків Ровенської ЦБС. Такі ж кабінети
почали діяти при 10-ти з 17-ти ЦРБ, бібліотеках-філіях.

Продовжувала роботу об’єднана науково-методична рада у трьох об-

Тетяна Фенглер, Раїса Юськова (Щербан), Антоніна Степанюк, Онуфрій Бондарчук
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Ротатор (для оперативного
розмножування технічної та
іншої документації, а також

методичних матеріалів)

ласних бібліотеках. У колі питань її  розгляду були питання підготовки
методичних матеріалів та узагальнення досвіду роботи Корецької ЦБС з
дотримання державних стандартів,  Гощанської ЦБС щодо перебудови
організаційно-методичної роботи.

Працівники науково-методичного відділу на чолі із завідувачкою Раї-
сою Миколаївною Юськовою (Щербан) та головним бібліотекарем з ко-
ординації Адамом Федоровичем Гречковським здійснили 60% методич-
ної діяльності. До них долучилися: завідувачка відділу сільського госпо-
дарства Марія Андріївна Тишковець та завідувачка відділу абонемента
Тетяна Миколаївна Шарапова.

Серед  методико-бібліографічних  ма-
теріалів, укладених і тиражованих за допо-
могою  ротатора  в  обласній  бібліотеці:
«Нові видання з питань теорії, практики та
досвіду роботи окремих обласних та район-
них АПО» (автор – Лілія Сергіївна Слеса-
ренко), «Зверніть увагу на цю книгу» (автор
–  Валентина  Михайлівна  Прохор),  огляд
журналу  «Иностранная  литература» (ав-
тор  –  Олександра  Романівна  Лехицька),
«Запровадьте  у  себе  «Свято  бібліотечної
книги» (укладачі  – Адам Федорович Греч-
ковський,  Валентина Терентіївна Бендюг),
«Методичні  розробки  читацької  конфе-
ренції,  диспуту,  літературного альманаху» (укладач – Ніна Олексіївна
Нікітіна), «Паспорт клубу (любительського об’єднання)» (автор – Адам
Федорович Гречковський), «Методичні розробки по краєзнавству» (ав-
тор  –  Неоніла  Михайлівна  Кожан),  «О  единовременном  списании
общественно-политической литературы из фондов» (автор – Віра Дмит-
рівна Кундюк), «Сценарій вечора «Бібліотекар: жартома і всерйоз» (ав-
тор – Тетяна Василівна Борисюк), «Методичні рекомендації бібліотекам
з пропаганди літератури з  питань здорового способу життя» (автор –
Світлана Петрівна Ступницька), «Нові форми пропаганди книги: на до-
помогу плануванню» (автор – Адам Федорович Гречковський), «Питан-
ня дискусії «Читаємо, обговорюємо, пропонуємо» (укладач – В. Іщенко),
«День бібліотекаря»:  з  досвіду роботи» (укладач –  Раїса  Миколаївна
Юськова).

Дані про обласну мережу бібліотек: в області працюва-
ло 1424 бібліотеки різних систем і  відомств (в  т.ч.  систем
Міністерства  культури  УРСР  –  813  бібліотек,  з  них  у
сільській  місцевості  –  728).  Значна  частина  населених
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пунктів, виробничих ділянок підприємств обслуговувалися нестаціонар-
но. В області діяли 849 бібліотечних пунктів видачі літератури, 209 бри-
гадних  абонементів  на  виробничих  ділянках,  66  стоянок  бібліобусів.
Всього бібліотечними системами Міністерства культури обслуговувало-
ся 651 тис. чоловік, або 55.3% населення [271].

В обласній бібліотеці відбулася прем’єра книги Миколи
Пшеничного «Осторога» [272].

У практику роботи бібліотеки ввійшли нові форми робо-
ти – літературно-мистецькі  вітальні,  клуби за  інтересами.
Гостро дискусійний характер носили всі  засідання клубу

любителів літератури «Співрозмовник», наприклад, за темою «Якби чле-
ном комітету був я...» (обговорення творів на здобуття Державної премії
Т. Г. Шевченка 1988 р.), «Чорнобиль у дзеркалі літератури». Дискусії на
засіданнях клубу часто виходили за межі літератури,  були пов’язані  з
найбільш гострими проблемами вітчизняної історії і сучасного суспіль-
ного життя. Організатором цікавих і непересічних засідань була завіду-
вачка читальної зали Л. Я. Мячина. Низка зустрічей відбулася в клубі «У
світі прекрасного» під керівництвом Р. П. Мельник. Заходи супроводжу-
валися  виставками  картин,  книжок,  цікавими  зустрічами  з  відомими
містянами [273].  Так уперше відбувся цикл заходів «Творчі  портрети»,
які  започаткувала  Р.  П.  Мельник.  Організовано  творчі  портрети
рівненського барда Олександра Смика і В. Кисиленка. Ці заходи залучи-
ли непересічних людей до  аудиторії  книгозбірні.  Творча  інтеліґенція
міста прагнула об’єднатися в історико-культурологічне товариство «Пе-
ресвіт». Охочих уже було більше 20 осіб. «Установчі збори Товариства
відбулися у грудні 1988 року в приміщенні малої читальної зали на дру-
гому поверсі Ровенської обласної бібліотеки» [274]. Микола Поровський
описує,  як  опинився  під  наглядом «неусипного ока» і  як  «реєстрації
Товариства не відбулося, однак зв’язку з бібліотекою не поривав» [275].

11 лютого 1988 року на посаду заступника директора з
господарської  роботи було призначено Петра Леонтійо-
вича Барана,  дуже ініціативну людину.  Він  прийшов з  ви-
робництва і докладав багато зусиль для облаштування при-
міщення бібліотеки. Петро Леонтійович замінив міжповер-

хове  перекриття  між  ярусами  книгосховища,  провів  великий  профі-
лактичний ремонт повітропроводів кондиціонера. Були загратовані ко-
ваними решітками вікна першого поверху,  оздоблено і  придбано меблі
для зали «Світлиця», актової зали, холу другого поверху. За його ініціа-
тиви було розпочато капітальний ремонт житлового будинку,  в  якому
жили працівники бібліотеки і який стояв на балансі закладу. У будинку
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Платівки з записами сакральної музики до 1000-ліття Хрещення Русі

були відсутні необхідні побутові зручності та порушені норми утримання
житлового фонду. Звільнився Петро Леонтійович за власним бажанням
1 грудня 1993 р. Наступного дня посаду заступника директора з госпо-
дарської роботи обійняв Аркадій Павлович Романчук, який працював до
1997 року [276].

У  1988  році  відзначалося  1000-ліття  Хрещення Русі.  У
бібліотеці  сталася подія,  що не могла відбутися впродовж
усієї  історії  бібліотеки.  З  Свято-Троїцького  Корецького
жіночого монастиря ігуменею Наталією передано до  біб-
ліотеки 11 комплектів  платівок церковних піснеспівів  відо-

мих хорів і храмів, у т. ч. і хору Корецького жіночого монастиря під уп-
равлінням монахині  Херувими.  Платівки  випустила  всесоюзна фірма
«Мелодія». Директор бібліотеки В. П. Ярощук була запрошена в єпарх-
іальне управління для отримання комплекту платівок разом із добіркою
книг від владики Іринея.



144

У 1989–1990 рр. був яскраво представлений досвід робо-
ти обласної бібліотеки з планового комплектування бібліо-
течних фондів ЦБС та ролі в цьому процесі обласного мето-
дичного  центру  [277].  Під  егідою Міністерства  культури
УРСР  та  Республіканської  бібліотеки  УРСР  імені  КПРС

проведено дві республіканські школи передового досвіду на базі облас-
ної бібліотеки та Сарненської центральної районної бібліотеки.  Пред-
ставлено системну роботу бібліотек області з обласним бібколектором з
опрацювання планів-замовлень видавництв широкого галузевого діапа-
зону з урахуванням читацького призначення. Цю діяльність організува-
ла і провела головний бібліотекар з координації роботи з фондами, відо-
мий в області методист В. Д. Кундюк разом із завідувачкою відділу ком-
плектування бібліотеки Т. Ф. Фенглер та колегами з обласного бібліотеч-
ного колектору. На захід прибули методисти, комплектатори обласних
бібліотек з  усієї  республіки і  республіканських бібліотек.  Унікальний
досвід був позитивно сприйнятий фахівцями [278].

22  березня  1990  р.  на  республіканській  нараді  в  Києві  завідувачка
відділу бібліотек Міністерства культури УРСР В. Д. Навроцька повідоми-
ла, що за наслідками республіканської школи передового досвіду з пи-
тань  управління фондами ЦБС на  базі  бібліотек  та  бібколектора Ро-
венської області підготовлені документи директивних органів про знят-
тя обмежень для бібліотек на передплату періодичних видань та «Про
створення системи гарантованого книгозабезпечення бібліотек» (пропо-
зиції до МК УРСР (№ 9-350 від 26 квітня 1989 р.) [278].

«Після установчого з’їзду Товариства української мови
ім. Тараса Григоровича Шевченка, де була прийнята резо-
люція про підтримку ідеї створення Народного Руху Украї-
ни за  Перебудову,  утворилася група однодумців,  до  якої
ввійшли:  В. Червоній,  О.  Новак,  Б.  Степанишин,  М. По-

ровський. Шукаючи місце для зібрань, їм доводилося збиратися в різних
помешканнях:  у  батьків  І.  Дем’янюка,  вдома у  Б.  Степанишина і  в  чи-
тальній залі  бібліотеки»,  а  також у відділі  мистецтв [279].  Так,  масові
заходи, які відбувалися у відділі мистецтв, де завідувала Р. П. Мельник,
стали штабом для нових політичних подій.

Заходи бібліотеки за тематикою відображали запити читачів на теми,
заборонені до «горбачовської відлиги». В основному читали «товсті» лі-

1989



145

Захід у бібліотеці

тературно-художні  журнали  видав-
ництв  Москви і  Ленінграда:  «Новый
мир», «Собеседник», «Молодая гвар-
дия»,  «Сибирские  огни»,  «Москва»,
«Нева»,  «Огонек».

У бібліотеці  представлялась  твор-
чість  У.  Самчука,  П.  Загребельного,
М. Плужника, В. Поліщука, Г. Журби.
Нові трактування їх творчості комен-
тували дослідники Б.  І.  Степанишин,
П.  О.  Лобас,  М.  Я.  Гон,  Г. С. Дем’ян-
чук.  Аудиторії  були великими.  Пра-
цівники читальної зали, Н. О. Нікітіна
та С. В. Волошина, підготували літера-
турну композицію за творчістю Ліни
Костенко.  До  них  приєднався  актор
Рівненського музично-драматичного
театру Олексій  Заворотній,  який до-
дав  гостроти до  актуальності  подачі
матеріалу. Композиція називалася «… Струїли все – пора на карантин».
Запит від навчальних закладів, будинків культури та різних зібрань на цю
композицію був неймовірний. Була зроблена афіша, яка привертала не-
абиякий інтерес [280].

Волошина Софія Володимирівна, 1956 року народження. У 1978 р.
закінчила Київський державний інститут культури. З 1981 р. прий-
нята у бібліотеку на посаду бібліотекаря, з 1982 р. – старший бібліо-
текар  читальної  зали,  з  1993  р.  –  головний  бібліотекар.  Софія
Володимирівна активно і продуктивно працювала в читальній залі.
Особливо показала  свої  здібності  у  масовій  роботі  в  період  від-

родження  національної  свідомості  громадян у  90-ті  рр.  Залучала наукову та

На заході в бібліотеці виступає
Олексій Заворотній
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Покажчики 1989 року

Волошина Софія Володимирівна

творчу інтелігенцію до використання бібліо-
теки і формування фонду книгозбірні. Софія
Володимирівна з 2003 р.  перейшла у відділ
комплектування  на  посаду  провідного
бібліотекаря, де почала активно працювати у
напрямі формування фонду. Нею опановано
новий вид систематизації документів за УДК
і вона, як методист, надає консультації з цьо-
го питання для бібліотек області.

Софія  Володимирівна  активна  в  роботі,
вимоглива до себе, професіонал, інтелігент-
на,  начитана,  толерантна.  Користується  по-
вагою колег. За досягнення у праці нагород-
жувалась грамотами та  подяками.  Продов-
жує працювати.

Тематика та зміст реко-
мендаційної  бібліографіч-
ної продукції не зазнали змін і новацій. Було видано реко-
мендаційний  бібліографічний  покажчик  «Рівненщина  в
братній сім’ї  народів  СРСР» (укладач – П. І. Демчук).  Ви-

дання присвячене 50-річчю «возз’єднання Західної і  Східної України»,
бойовим подвигам краян у роки Другої світової війни, їх участі у перебу-
дові наприкінці 80-х років. Акумульовано 125 назв за 1967–1988 рр. К. В.
Краєвська уклала анотований рекомендаційний бібліографічний покаж-
чик «Незримі зв’язки єдності в природі». Покажчик представляв літера-
туру  для  знайомства  з  природою  Землі,  представниками  біосфери.
Відображав відомості про 118 назв документів за 1979–1988 рр. Л. С. Сле-
саренко підготувала список літератури «М’ясомолочний комплекс Ро-
венщини»,  розрахований на  спеціалістів,  керівників  агропромислових
комплексів, де література розміщена в логічній послідовності від еконо-
мічних питань до технологічних процесів [281].
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Святкування 50-річчя бібліотеки

Цьогоріч  відзначалося  50-річчя  від  дня  заснування
РОУНБ.  Урочистості  проходили  в  Ровенському  облмуз-
драмтеатрі ім. М. Островського. Відзначали ювілей бібліо-
теки спільно з обласною бібліотекою для дітей.

1990
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Святкування 50-річчя бібліотеки

Святковий захід проходив у формі сучасного вечора «Від усієї душі»:
у залі були колективи бібліотек, ветерани, гості, читачі. Вів вечір найкра-
щий конферансьє міста Л.  А.  Кашперський.  З вітальним словом висту-
пили: заступник голови облвиконкому С. І. Чорнолоз, заступник голови
міськвиконкому С. А. Бернадський, секретарі обкому і міського коміте-
ту  партії,  голова  обкому профспілки працівників  культури Г. І. Іжик.
Вручалися нагороди.  Нагороди і  вітання привезли директор Республі-
канської  бібліотеки  УРСР  ім.  КПРС  А. П. Корнієнко,  гості  з  Хмель-
ницького, Тернополя, Луцька, Івано-Франківська.

Вечір  супроводжувався  виступом  артистів  обласної  філармонії,
заслуженого самодіяльного ансамблю танцю «Полісянка», дитячих ко-
лективів. По закінченню відбувся банкет у ресторані «Спорт».

Почесною грамотою Міністерства культури СРСР і Центрального ко-
мітету  профспілок працівників  культури була  нагороджена директор
бібліотеки В. П. Ярощук за вклад у справу пропаганди книги і естетич-
ного виховання трудящих.
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У СРСР були прийняті керівні документи з впроваджен-
ня у  бюджетних закладах так званого «нового механізму
господарювання», за яким керування використанням кош-
торисних призначень здійснювалось самою бібліотекою –
директором і колективом.

Із січня 1990 року бібліотека перейшла на нові умови господарюван-
ня. Цьому передувала робота з розробки Статуту бібліотеки, внесенню
змін у її  структуру та штатний розпис.  При розробці  нової  структури
зважали не на зміни в обсязі роботи, а на більш раціональну організацію
праці.  Замість  15-ти стало 11-ть  відділів:  до відділу зберігання фондів
було приєднано відділ МБА, до відділу літератури з мистецтва як сектор
увійшов колишній відділ інформації  з  питань культури і  мистецтва;  до

Початок 90-их рр. Ветерани бібліотеки. Перший ряд (зліва направо): Г. О. Дмитрієва,
Р. О. Козакова, В. П. Літковець, В. М. Княгницька, О. К. Бондарчук, А. І. Степанюк,

Г. М. Конарчук, К. М. Гаврилова, Л. П. Зиткіна, О. М. Клімова, В. П. Гайдук, Г. С. Штурма.
Другий ряд (зліва направо): Л. В. Мельник, Л. О. Островська, А. І. Данилюк,

К. М. Богатирьова, Л. П. Крива, А. Ф. Гречковський, Т. Ф. Сидорук, І. І. Білоусова,
Т. М. Шарапова, Л. Я. Мячина, Н. О. Нікітіна, В. Д. Кундюк, П. І. Демчук,

К. В. Краєвська, Р. П. Мельник



150

інформаційно-бібліографічного  –  на  правах  сектора  колишній  відділ
краєзнавчої літератури; об’єднано в один відділ обслуговування праців-
ників  сільського  господарства  та  відділ  технічної  літератури.  Нова
структура дозволила скоротити 6,5 одиниць. Перехід на нові умови гос-
подарювання дав позитивні наслідки – підвищено заробітну плату, ство-
рено фонд матеріального заохочення – надбавки та премії. Це сприяло
ініціативі і відповідальності за якість роботи, зміцнило дисципліну, змен-
шилась кількість листків непрацездатності. Значних зусиль в організації
роботи  в  нових  умовах  доклала  заступник  директора  з  внутрішньо
бібліотечної роботи А. І. Степанюк. Уточнення норм на бібліотечні про-
цеси, перерозподіл видів робіт між відділами і працівниками задля уник-
нення дублювання технологічного процесу, а також об’єктивне щомісяч-
не підведення підсумків діяльності і виведення обсягів роботи по кожно-
му працівникові – всю цю роботу вона здійснювала. А. І. Степанюк по-
тужно розвивала асортимент платних послуг.  Фактично увесь асорти-
мент платних послуг, який було дозволено для здійснення у бібліотеці,
був впроваджений. Нею було розроблено внутрішню регламентуючу до-
кументацію для надання платних послуг [282].

 Впровадження нового господарського механізму було неможливим
без виділення з централізованої бухгалтерії управління культури струк-
турного підрозділу для обслуговування бібліотеки. Була утворена бух-
галтерія. Головним бухгалтером була призначена Галина Андріївна Во-
лян, яка десять років успішно вела облік фінансів бібліотеки.

Волян Галина Андріївна,  1950
року народження. Мала середню
спеціальну  освіту  за  спеціальні-
стю  «Бухгалтерський  облік».  У
1990 р. була прийнята на посаду
головного бухгалтера бібліотеки.

Г. А. Волян організувала підрозділ «бухгал-
терія»,  розпочала  бухгалтерський  облік  та
економічне планування в закладі. Очолювала
бухгалтерію більше 10 років, за цей час що-
найменше чотири рази змінилася  практика
бухгалтерського  обліку,  було впроваджено
його  комп’ютеризацію.  Галина  Андріївна
вела бухгалтерський облік грантів бібліотеки.
Дисциплінована,  сумлінна,  здатна вчитися і
передавати  знання  молодим,  вона  вміла
створити ділову і продуктивну атмосферу. У
2002 р. звільнилася за станом здоров’я.

Після неї  бухгалтерію очолювали:  Ходаківська Надія  Петрівна – до 2007 р.,
Козак Олена Віталіївна працює й нині.

Волян Галина Андріївна



151

Уже в березні, у Києві, на нараді директорів республіканських, науко-
вих та обласних бібліотек, директором В. П. Ярощук був представлений
досвід з експерименту впровадження переходу на нові умови господарю-
вання у РОУНБ [283].

Цьогоріч бібліотека одна з перших у державі придбала
персональні комп’ютери та оригінальне програмне забезпе-
чення, створила локальну мережу та автоматизовані робочі
місця.  Було  автоматизовано  облік  читачів  і  статистики;
облік літератури. Розпочато укладання електронного ката-

логу книг, організовано бібліографічний пошук документів, автоматизо-
вано  редакційно-видавничу  діяльність.  Усі  перелічені  впровадження
здійснювалися першопрохідцями:  провідним інженером-програмістом
Олександром Миколайовичем Бовчалюком; бібліотечними спеціалістами
відділу обробки літератури Аліною Іванівною Данилюк, Ніною Леонтії-
вною  Плетьонкою,  Лідією  Федорівною  Бузою,  Марією  Федорівною
Гриськовою, Ларисою Володимирівною Мельник; з сектору статистики –
Аллою Володимирівною Коваль, Ларисою Анатоліївною Костильовою;
працівниками редакційно-видавничого відділу  Людмилою Гордіївною
Сахнюк, Зінаїдою Миколаївною Тирак.

Данилюк (Бєлєцкая) Аліна Іва-
нівна – непересічна особистість.
Народилася  19  березня 1937  р.
у  с.  Привільне  Миколаївської
області.  Закінчила Московський
бібліотечний інститут у 1963 р. У

бібліотеку прийнята в якості учениці 13 жовт-
ня 1955 р. У 1956 р. переведена помічником
бібліотекаря. З 1962 р. працювала на абоне-
менті і з 15 травня 1971 р. стає старшим бібліо-
текарем.  1  квітня   1975  р.  призначена  за-
відувачкою  відділу  обробки  літератури.  На
період  її  роботи  припадає  впровадження
нової системи класифікації літератури (ББК),
впровадження  форматної  розстановки
фондів у відділі книгосховища. І що найсуттє-
віше – це впровадження комп’ютерної техні-
ки і  автоматизованих технологій  у  практику
обробки  і  обліку  документів.  Ця  робота
здійснювалася вперше на теренах держави і
Аліна Іванівна зуміла її продуктивно і успішно впровадити. У 1993–1999 рр. пра-
цювала бібліотекарем. Померла 2019 року [284].

У кінці грудня 1990 р.  з посади завідуючої відділом книгозберігання
пішла Катерина Михайлівна  Гаврилова,  з  якою пов’язане  заснування

Данилюк (Бєлєцкая)
Аліна Іванівна



152

відділу 1972 року і його розвиток. З нею працювали Галина Олександрів-
на Слива (Дмитрієва), Лія Петрівна Зиткіна, Тамара Федорівна Денисюк.
Вона була хорошим наставником. Усі колеги, які працювали з Катериною
Михайлівною, вдячні та пам’ятають її за роки плідної праці.

Відділ книгозберігання прийняла Раїса Олександрівна Козакова, ке-
рувала до 3 січня 1994 року.

З 1972 року у відділі книгозберігання
працювала Г. О. Дмитрієва.

 Дмитрієва  (Слива)  Галина
Олександрівна,  1955  року  на-
родження.  У  1979  р.  закінчила
Київський  державний  інститут
культури.  Зарахована  до  штату
бібліотеки  у  1972  р.  бібліо-

текарем, з  1982 р.  – старший бібліотекар,  з
1991 р. – провідний бібліотекар. Усе профес-
ійне життя працювала у відділі зберігання ос-
новного фонду. Відповідально ставиться до
обов’язків, оперативна в роботі, продовжує
працювати. Галина Олександрівна – донька
корифея  бібліотечної  справи  Сливи  Олек-
сандра  Омеляновича,  директора  обласної
бібліотеки для дітей [285].

1991

Прийшла очікувана незалежність України.
У нових соціальних умовах бібліотечне обслуговування

читачів набувало нового змісту, спрямовувалось на задово-
лення читацьких потреб. Особливе значення мало вирішен-
ня проблем їх технологічного, методичного та організацій-

ного забезпечення, до поступового розв’язання яких приступила облас-
на бібліотека.  Продовжено роботу з електронним каталогом, до якого
вносилися бібліографічні  записи нових надходжень книг.  Програмне
забезпечення  було  адаптоване  з  програмним  забезпеченням  «Склад
товарів» інженером з Інституту ім. Баумана (м. Москва, Росія) за учас-
тю провідного інженера-програміста О. М. Бовчалюка [286; 287].

У серпні 1991 р. в Москві проходила 57-а Генеральна конференція і

Дмитрієвна (Слива)
Галина Олександрівна
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Зліва направо: М. Побережник, ... , І. Пащук, А. Гречковський, М. Жулинський

сесія Ради ІФЛА. Директор обласної бібліотеки В. П. Яро-
щук була в складі делегації бібліотечних працівників УРСР.
Очолювала  делегацію  завідувачка  відділу  бібліотек
Міністерства культури УРСР В. Д. Навроцька. У складі де-
легації  були директори ОУНБ – Є.  Й.  Подольський (Хер-

сонська ОУНБ), Л. З. Григаш (Закарпатська ОУНБ), В. П. Ярощук (Ров-
енська ОУНБ). Тема конференції: «Бібліотеки і культура: їх взаємодія».
Після першого  дня  конференції  та  проголошення  вітань  президента
ІФЛА Г.-П. Ге, конференція припинила роботу у зв’язку з путчем, який
розпочався у Москві 19 серпня 1991 р. Делегати поспіхом поїхали з Мос-
кви.

Багаторічна співпраця РОУНБ та викладачів  бібліотечного факуль-
тету  Ровенського  державного  інституту  культури  сприяла  виданню
збірника праць «Учбово-науково-бібліотечне об’єднання «Книга» у сис-
темі  підготовки спеціалістів:  досвід  роботи та  перспективи розвитку»,
який може бути використаним у  підготовці  молодих спеціалістів  для
бібліотечних вишів [288].

Місто сколихнула подія у обласній бібліотеці. У перепов-
неній актовій залі 21 січня 1991 р. відбувалася зустріч з Ми-
колою Жулинським директором Інституту літератури імені
Т. Г.  Шевченка Академії  наук України, літературознавцем,
уродженцем с.  Набережне Демидівського району.  Уперше

ми почули літературні імена П. Куліша, О. Олеся, Б. Лепкого, Г. Чупринки,
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Покажчики «340 років Берестецькій битві» і «Україна: Історія. Народознавство»

В. Винниченка, П. Савченка, М. Драй-Хмари, П. Филиповича, В. Поліщу-
ка, Є. Плужника, В. Симоненка, В. Стуса та ін., які були закриті для нас
комуністичною пропагандою. Пізніше ці  відомості увійшли до книги
М. Г. Жулинського «Із забуття в безсмертя». По закінченню люди не хо-
тіли розходитися і  відпускати М. Жулинського.  Було багато запитань і
вражень.

Б. І. Степанишин опублікував статтю у газеті «Червоний прапор», де
детально зупинився на  роботі  відділів  обласної  бібліотеки.  Особливо
відзначив бібліотекаря О.  Р.  Лехицьку,  яка два рази на місяць на засі-
даннях університету «Просвіти» проводила пречудові огляди літерату-
ри, допомагала описувати і реєструвати літературу, надіслану українсь-
кою діаспорою для «Просвіти». А також високо оцінив завідувачку чи-
тальної  зали Н.  О.  Нікітіну за  літературно-музичні  вечори [289],  заві-
дувачку відділу мистецтв Р. П. Мельник – за «організацію експонування
виставок живопису,  графіки,  декоративно-прикладного мистецтва» та
«мистецькі вечори пані Розалії» [290].

У  1991  році  виданий  перший  анотований  бібліогра-
фічний довідник великого обсягу «340 років  Берестецькій
битві»,  укладений  бібліографом  Катериною  Володими-
рівною Краєвською [291]. Бібліографічний довідник – пер-
ше подібне видання про Берестецьку битву, куди включено

відомості про: 955 назв джерел із 14 бібліотек, громадських об’єднань і
публічних бібліотек,  інформацію про документи англійською, італійсь-
кою, латинською, польською і  французькою мовами.  Вихід покажчика
був  унікальним явищем у  гуманітарному напрямі  відродження націо-
нальної свідомості.
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Краєвська
Катерина Володимирівна

1992

Я скравий і талановитий бібліограф Катерина Володимирівна Краєв-
ська у 1994 році уклала ще одне унікальне видання в двох частинах – ано-
тований бібліографічний довідник «Україна: Історія. Народознавство».
Видання акумулювало маловідомі в той час і  мало представлені в фон-
дах  масових  бібліотек  відомості  з  історії  України,  української  нації,
мови, символіки, війська, грошей та оберегів духовності нашого народу.
Кожний розділ – це список літератури за темами: традиції, обряди, на-
ціональна культура,  мистецтво,  народна творчість,  літературне життя,
наука, народна медицина – всього 1392 назви [292]. Бібліографічний по-
кажчик був надзвичайно актуальний у період перебудови гуманітарної
науки на початку 90-х років ХХ століття.

Краєвська  Катерина  Володи-
мирівна   народилася  1  травня
1948 р.  у  с.  Новомильськ  Здол-
бунівського  району  Рівненської
області.  Закінчила  Львівський
державний  університет  імені

Івана Франка, журналіст. Прийнята на робо-
ту  на посаду бібліотекаря 18 травня 1973 р.,
працювала завідувачкою сектору інформації
з  питань  культури,  бібліографом,  старшим
бібліографом у відділі бібліографії. З 1995 р.
хворіла. Звільнилася 20 липня 1998 р. І хоча
життєвий шлях її рано скінчився, однак мож-
на з певністю сказати, що він був повсякчас
освячений книгою [293].

Почесною  Грамотою  Президії  Вер-
ховної Ради УРСР нагороджена завіду-
вачка відділу читальної зали Л. Я. Мячи-
на [294].

Затверджено новий Статут  бібліотеки.  Тепер її  назва
Державна обласна бібліотека.

З проголошенням незалежності  України фахівцями ус-
відомлювалася необхідність змін у функціонуванні  бібліо-
тек.  Провідні  спеціалісти  області  долучалися  до  громад-

ського бібліотечного руху. Директори обласних бібліотек В. П. Ярощук,
О. О. Слива, районної бібліотеки М. І. Побережник взяли участь у Над-
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звичайному з’їзді  бібліотекарів України (9–12 червня, м.  Київ),  де серед
149-ти делегатів з усієї країни був присутній генеральний секретар ІФЛА
П. Нау. На з’їзді обговорювалося широке коло питань, в т.ч. пропозиції до
Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та вступ до ІФЛА
[295].

У звіті бібліотеки за 1992 рік відзначається, що у бібліо-
теку надійшло 19158 примірників книг і  5315 журналів  (за
назвами). Значно збільшилась кількість періодичних видань
українською мовою [296].

Укладена  угода  між  бібліотекою  і  Обласним  товари-
ством «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка про передачу від Това-
риства 55 книг іноземними мовами про Україну для викори-
стання читачами. Цю акцію зініціював Борис Ількович Сте-
панишин, голова Рівненського обласного осередку Товари-

ства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, читач бібліотеки. За наполегливою
вимогою Б.  І.  Степанишина бібліотека працювала над удосконаленням
застосування для систематизації документів ББК. Зокрема розроблено і
видано «Доповнення і виправлення до ББК» з перекладом на українську
мову. Розпочата робота з внесення змін у систематичний каталог та си-
стематичну картотеку статей.  Переведення ББК на українську мову в
Україні в той час ще не розпочалося.

Більшість проведених масових заходів  спрямовувалася
на підвищення інтересу читачів до історії України, її мину-
лого і сучасного, народних звичаїв та обрядів, на ознайом-
лення з життям і творчістю репресованих українських дія-

чів  культури,  літератури,  науки.  Так,  серед найбільш яскравих заходів
варто назвати: вечір пам’яті Олени Теліги, «Забуті перлини духовної му-
зики», «Микола Куліш на верхів’ї драматургії» та ін [297].

У відділі мистецтв організовано обласні виставки творів місцевих ху-
дожників, персональні виставки самодіяльних художників М. Федюри і
Р. Сябра, «Зимовий букет» – імпреза флориста В. Кисиленко.

Клуб «У світі прекрасного» демонстрував яскраві зустрічі за темами
«Т.  Г.  Шевченко і  М.  В.  Лисенко –  два  велети українського народу»,
«Писанка – чиста молитва духу», презентації книг «Великдень гряде»
А. Криловця, «У країні Україні» В. Басараби, «Острів фіксованих»
Л. Рибенко, «Сполохані коні» П. Велесика, творчі портрети гумориста С.
Садикова, поета Є. Цимбалюка. «Всі масові заходи спрямовані на прак-
тичне здійснення єдиної цілеспрямованої програми пропаганди націо-
нальної культури» [298].
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Методичним відділом напрацьовано методико-бібліо-
графічні матеріали на запит бібліотек районів. Їх тематика
– національне відродження:  «Правда життя і  образу»:  до
50-річчя УПА; «Волинь моя: прадавній краю» (укладач – С.
П. Ступницька), «А ти весно, веснися» (укладач – Т. В. Бо-

рисюк), «Вже літо на календарі» (укладач – В. М. Прохор), літературно-
музична композиція за творами Василя Стуса (укладач – Н. О. Нікітіна),
«Настроєнний життям як скрипка»:  до 120-річчя від дня народження
Б.  Лепкого (укладач – В.  Борконюк)  та  ін.  Загальний тираж становив
понад 10 тис. прим [299].

Уперше в практику роботи закладу впроваджено бібліо-
течний маркетинг, а саме: укладено договори з установами
та організаціями на платне інформаційне обслуговування.
Була налагоджена інформаційна робота з акціонерним еко-
номічним банком розвитку «Економбанк», Рівненською то-

варно-сировинною біржею, ВО РЗТА та ін. У результаті роботи від ук-
ладених договорів бібліотека отримала за рік 25 тис. крб.

Захід «Микола Куліш на верхів’ї драматургії»
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Бовчалюк
Олександр Миколайович

Значно активізувалася робота бібліотеки з  надання платних послуг
читачам. Поряд з традиційними (гуртки з удосконалення знань мов анг-
лійської і німецької, звукозапису, продажу літератури з обмінного фон-
ду,  «нічного  абонемента»,  продаж сценаріїв  масових заходів,  прове-
дення вечорів) були введені нові послуги: плата пені за просрочений вста-
новлений термін повернення книги, перегляд промислових каталогів за-
рубіжних фірм та ін. Від реалізації платних послуг бібліотека отримала
за рік 256959 крб. при плані 20 тис. крб [300].

Впроваджена комп’ютерна програма для обліку доку-
ментів  у  відділі  обробки літератури.  В  організації  нового
технологічного процесу брали участь інженер Олександр
Миколайович Бовчалюк, завідувачка відділу Аліна Іванівна
Данилюк, старші бібліотекарі Лариса Володимирівна Мель-

ник, Лія Петрівна Зиткіна.

Бовчалюк  Олександр  Мико-
лайович  народився  19  жовтня
1956 р.  Закінчив  Український
інститут  інженерів  водного  гос-
подарства  у  1979  р.,  курси  при

Київському  навчально-обчислювальному
центрі  у  1988  р.  за  спеціальністю  «Про-
граміст».  У  той  час  він  мав  досвід  облаш-
тування локальних комп’ютерних мереж на
державному  підприємстві  –  нафтопроводі
«Дружба».  Працював інженером,  згодом –
провідним інженером-адміністратором ком-
п’ютерної  мережі.  Олександр Миколайович
започаткував у закладі комп’ютеризовані тех-
нології. Декілька разів адаптовував нові про-
грами для електронного каталогу, розробив
програмне забезпечення для здійснення ста-
тистики бібліотеки, впроваджував автомати-
зовану бібліотечну систему ІРБІС, здійснював
підтримку сайту і порталу бібліотеки, добирав комп’ютерну техніку та фізично
прокладав комп’ютерну мережу.  Відзначався  послідовністю,  наполегливістю,
комунікабельністю. Був патріотом України. У 2008 р. передчасно помер.

В практику роботи сектору контролю та реєстрації користувачів впро-
ваджено комп’ютерні технології обліку. В організації роботи взяли участь
Віра Павлівна Літковець – головний бібліотекар, Алла Володимирівна Ко-
валь – старший бібліотекар.

Літковець Віра Павлівна, 1941 року народження. Закінчила Ровенський дер-
жавний інститут культури. З березня 1970 р.  працювала бібліотекарем відділу
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Коваль Алла Володимирівна

обробки літератури, з липня 1981 р. – головним
бібліотекарем сектору реєстрації читачів та сто-
ла контролю. Віра Павлівна організовувала ро-
боту  сектору  в  новій  бібліотеці,  де  було впро-
ваджено новий принцип обліку бібліотечної ста-
тистики, застосовуючи при цьому нові  комп’ю-
терні  технології.  Була толерантна,  інтелігентна,
вміла погасити конфлікт з читачем і вчила цьо-
му колег.  За сумлінну роботу нагороджена По-
чесними грамотами обласного управління куль-
тури, Міністерства культури УРСР, медаллю «Ве-
теран праці». Звільнилася у зв’язку з виходом на
пенсію у 1996 р.

Коваль Алла Володимирівна, 1961 року народ-
ження. Закінчила Ровенський державний інсти-
тут культури у 1990 р. У 1985 р. прийнята на по-
саду бібліотекаря. З 1998 р. працює на посаді го-
ловного бібліотекаря сектору статистики, тепер
відділу  обслуговування користувачів.  Алла Во-
лодимирівна забезпечує облік статистичних да-
них роботи книгозбірні. Вивчає та аналізує склад
читачів,  кількість  відвідувань та  книговидачу  у
відділах і в цілому по бібліотеці. Подає відомості
до державної статистичної звітності за підсумка-
ми року. Знайомить читачів з Правилами корис-
тування  бібліотекою,  умовами  запису  до  кни-
гозбірні, інформаційними ресурсами, наявними
платними послугами. Здійснює локальні марке-
тингові дослідження з питань якості обслугову-
вання користувачів відділами бібліотеки, корис-
тування  інтернет-ресурсами.  Долучилася  до
проєктів  «Живе краєзнавство»  та  «Рівненщина
літературна»,  проводить  пішохідні  екскурсії
середмістям.  Алла  Володимирівна  є  членом
профкому бібліотеки, упродовж багатьох років
очолювала ревізійну комісію профспілки. Доброзичлива, комунікабельна. Ко-
ристується повагою серед колег. Нагороджувалася за сумлінну працю грамота-
ми обласного управління культури та ОДА. Продовжує працювати.

Проведено реконструкцію металевого перекриття дво-
ярусного приміщення книгосховища, також вентиляції  ок-
ремих приміщень. Реконструйовано протипожежну сигна-
лізацію.  Для облаштування «Світлиці»  встановлено горе-
льєф «Чотири пори року»,  придбано м’які  меблі.  Також

придбано картини: у хол другого поверху триптих «Творчість» (худож-
ники П. Н. Погребінський та Л. Р. Солона), у кабінети – картини В. І. Ба-
рінової-Кулєби від  Київського  об’єднання  «Художник».  У  бібліотеці

 Літковець Віра Павлівна
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В облаштованій новими меблями «Світлиці» проходить захід
до річниці від дня народження Тараса Шевченка

1993

У березні 1993 року бібліотекою організовано міжрегіо-
нальну науково-практичну конференцію «Пріоритетні  на-
прями  розвитку  бібліотечної  справи  в  Україні».  Під  час
конференції  діяли  секції:  «Національна  книга  та  бібліо-
графія», «Сучасні тенденції обслуговування читачів», «До-

кументальні та автоматизовані інформаційні ресурси», «Проблеми і пер-

прокладено комп’ютерну мережу, придбано сервер, здійснена комп’ютерна
генерація сітки. До локальної мережі приєднано 4 комп’ютери [301].
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Бібліотека Сидора Кравця

спективні  шляхи  розвитку  бібліо-
течної освіти в Україні», «Історія роз-
витку  бібліотечної  справи  та  бібліо-
графії».  У  конференції  взяли участь
науковці  Рівненського та  Київського
інститутів  культури,  Національної
бібліотеки ім. В. Вернадського, Націо-
нальної  парламентської  бібліотеки,
обласних  бібліотек  України.  Були
прийняті  вагомі  рекомендації  і  пере-
дані в Міністерство культури України,
опубліковані  доповіді  та  повідомлен-
ня [302].

У  січні  1993  р.  в  біб-
ліотеку  з  Нью-Йорка
(США)  надійшла  книж-
кова  колекція  Сидора
Тимофійовича Кравця –

уродженця села Дзвиняча (нині Збаразького району Тернопільської об-
ласті).

Сидор Тимофійович Кравець – український видавець, журналіст, ре-
дактор і  громадський діяч.  Видав понад 100 назв книг українських ав-
торів.  Дослідниця колекції  Л. С. Слесаренко пише,  що «значна частина

Тези доповідей міжрегіональної
науково-практичної конференції
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колекції Сидора Тимофійовича складається з книжок про Україну. Се-
ред них є такі, які український читач побачив уперше. Вони дозволили
зовсім в іншому аспекті оцінити події та факти історії України, визволь-
них рухів, церкви, познайомитися з творами українських письменників,
істориків, філософів, які друкувалися лише за кордоном. До таких ви-
дань належить: 3-томне видання та книга «На білому коні. На коні во-
роному» нашого земляка У. Самчука, книги  Г. Журби «Далекий світ»,
Є. Маланюка «Книга спостережень» та І. Багряного «Тигролови». Ува-
гу привертають праці М. Грушевського, М. Костомарова, І. Огієнка, С.
Петлюри, Ісаака Мазепи, збірники «Західна Україна під більшовиками»,
«Літопис Волині». У бібліотеці С. Кравця чимало літератури духовного
змісту. Це книги: «З історії релігійної думки на Україні» М. Грушев-
ського, «Короткий нарис історії християнської церкви» Д. Доро-
шенка, «Українські святі» В. Дуболянського, «Нарис історії української
православної церкви» І. Власовського.

Найвагомішу частину колекції Сидора Кравця складає художня літе-
ратура – 248 прим. (29.4%). Вона представлена авторами, які були репре-
совані та заборонені в СРСР або чиї твори були вилучені з фондів бібліо-
тек за наказом Головліту. Серед таких книг можна назвати книги Б. Ан-
тоненка-Давидовича «За ширмою», «Землею українською», «Ви сіли за
стіл», «Літературне навчання» (Філадельфія та Мельбурн), 8 книг І. Баг-
ряного – повісті, романи, драматургія (Нью-Йорк), поетичні твори та
роман Ю. Буряківця «Нездоланні» (Нью-Йорк, Торонто). Є книги Олек-
си Воропая, Олени Васильєвої, Володимира Винниченка, Віри Ворскло
(збірка поезії «Лада»), Анатоля Галана «Будні совєтського журналіста»,
І. Гнатюка (вірші та поеми) та ін. Більшість видань вийшли у Канаді та
Сполучених Штатах Америки» [303].

На момент отримання колекції деякі книги були відкриттям для біб-
ліотекарів і істориків: книга М. Аркаса «Історія України-Руси» (Вінніпег,
1967), Л. Бичковського «Польське повстання у Варшаві 1944 року. Спо-
мин очевидця» (Лондон, 1963), Т. Бульби-Боровця «Армія без держави:
слава і трагедія українського повстанського руху: спогади» (Вінніпег,
1981), К. Гірнака «Український Легіон Самооборони: Припинки до
історії» (Торонто, 1977), «Я нічого у Вас не прошу: лист В. Чорновола до
секретаря ЦК КПУ П. Ю. Шелеста» (Торонто, 1968). Не менш цікавими
є книги, присвячені релігії і церкві: 6 книг В. Липківського про історію
Української православної церкви. Перлина колекції – 22 праці Митро-
полита Іларіона – монографії, богословсько-історичні студії і дослід-
ження. Перші читачі – студенти і викладачі Рівненської богословської
семінарії; їх зацікавили книги «Канонізація святих в українській церкві»
(Вінніпег, 1957), «Преподобний Іов Почаївський» (Вінніпег, 1957). Не
менш цікавими є й періодичні видання «Козаче життя і тризуб», «Укра-
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Кундюк Віра Дмитрівна

їнський вісник», «Нові скрижалі» (1962–1970 рр.). На цих книгах є дарчі
написи від С. Білоконя, А. Галана, В. Авраменка, Є. Димер. Колекція збе-
рігається у відділі використання та зберігання документного фонду, роз-
ташована на окремих стелажах. Кількість подарованих видань колекції
становить 844 примірники [304].

Бібліографічним відділом розпочато створення:  елек-
тронної бази даних бібліографічних описів статей з періо-
дичних видань та  збірників,  формування фактографічної
бази даних «Інформаційний портрет Рівненщини» обсягом
16 Мб. Укладено бібліографічні бази даних «Ринкова еконо-

міка», «Фінанси», «Одвічні джерела», «Острогу – 900 років». Розпочато
формування контенту БД рішень виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування та електронних версій місцевих газет,  окремих краєз-
навчих видань [305].

Цьогоріч, у зв’язку з автоматизацією бібліотечних тех-
нологій,  відділи  комплектування і  обробки літератури,  у
яких дублювалися технологічні процеси, були об’єднанні в
один структурний підрозділ.  Здійснюється автоматизова-
ний облік літератури:  формування інвентарних книг.  Роз-

почато адаптацію нового програмного забезпечення для електронного
каталогу: формування бібліографічних записів, видрук карток та книж-
кових формулярів. Базу даних, що формувалася з 1991 року, конверто-
вано в  нову,  розпочато введення ретроспекції  даних [306].  Програмне
забезпечення для нового каталогу було розроблено програмістами Хер-
сонського комбайнового заводу.

Відділ  очолила  Віра  Дмитрівна  Кун-
дюк (Гетнер).

Кундюк  Віра  Дмитрівна  наро-
дилася 1942 року в с. Савичі Рів-
ненського  району  Рівненської
області. У 1979 р. закінчила Київ-
ський державний інститут  куль-
тури.  7  лютого  1973  р.  прийнята

на посаду бібліотекаря. У 1979 р. працювала
в  методичному  відділі  на  посаді  головного
бібліотекаря,  у  1992  р.  –  на  посаді  вченого
секретаря.  З  1  січня  1993  р.  –  завідуюча
відділом комплектування і обробки літерату-
ри.

Віра  Дмитрівна була професіоналом з  ве-
ликим досвідом практичної роботи, майже 15
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років – координатором з формування фондів бібліотек області у методичному
відділі.  Співпрацювала з  обласним бібколектором,  впливала на координацію
комплектування бібліотек м.  Рівне,  відслідковувала придбання обов’язкового
платного примірника для ОУНБ. Завдячуючи її активній роботі на теренах об-
ласті було проведено Республіканську школу передового досвіду з питань уп-
равління формуванням бібліотечних фондів в області.

Віра  Дмитрівна вела курс  «Бібліотечні  фонди» у  Рівненському державному
інституті культури та проводила практичні заняття для бібліотечних працівників
Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва.

Нагороджена медаллю та почесною відзнакою Міністерства культури Украї-
ни «За відданість бібліотечній справі». Звільнилася з посади 8 січня 1998 р. [307].
Продовжувала працювати у бібліотеці Рівненської духовної семінарії Українсь-
кої Православної Церкви Київського Патріархату. Померла у 2016 р.

Директор бібліотеки В. П. Ярощук взяла участь у робо-
чій групі  з  впровадження автоматизованої  інформаційної
бібліотечної  системи  Міністерства  культури  України.  У
січні  1992  р.  відбулося засідання,  на  якому розглядалося
питання з вибору розробника та закріплення за ним обся-

гів робіт. Розробником визначено підприємство «Тайм», базою для роз-
робників – Херсонську ОУНБ. Серед питань для вирішення: підготовка
проєктів  форматів  бібліографічних записів  баз  даних АІБС на основі
ДСТУ  7.1-84;  експертиза  існуючих  міжнародних  форматів  бібліо-
графічних записів для визначення базового обміну даними з іншими АС;
збір даних про стан розробок АС в обласних бібліотеках і розробка спе-
цифікації  уніфікованого  набору  технічних  засобів  для  бібліотек.  За
рішенням робочої групи Херсонській ОУНБ та підприємству «Тайм» у
1992 р. було доручено розробку підсистем: комплектування фондів, об-
ліку  читачів  та  основних  показників  обслуговування  для  обласних
бібліотек згідно «Технічного завдання на розробку АІБС». Для забезпе-
чення уніфікації вказаних підсистем, розробку здійснили за участі До-
нецької і Рівненської ОУНБ.

За цим же рішенням у зв’язку з наявними можливостями та підготов-
леністю до подальшої роботи Рівненську ОУНБ включили до складу пер-
шочергових  учасників  АІБС  разом  із  Донецькою  та  Миколаївською
ОУНБ.

У вересні 1993 р. на Всеукраїнській науково-практичній конференції
з питань впровадження сучасних автоматизованих бібліотечних техно-
логій відбулася демонстрація автоматизованих систем.

24 листопада 1994 р. у Києві на нараді з питань створення АІБС Мі-
ністерства культури України бібліотекою було представлено досвід реа-
лізації  завдань з питання надання регіональної аналітичної інформації
органам державної виконавчої влади, а також поінформовано про стан
розробок і впровадження сучасних засобів інформатизації галузі.
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Літературний вечір, присвячений письменнику і перекладачу Борису Тену.
На світлині ліворуч – виступає письменник Є. Шморгун

1994

1994 рік пройшов під знаком ювілею Великого Кобзаря.
До 180-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка проведено
цикл заходів – тематичні вечори «Світоч духу людського»,
«Великий син великого народу»,  «Безсмертний Кобзар»,

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» [308].
Бібліотека узгоджує цикли культурологічних заходів з обласним то-

вариством «Просвіта» ім.  Т.  Г.  Шевченка.  Багато імпрез  проводиться
повторно в Народному Домі, зокрема на замовлення організаторів лек-
торію на чолі зі Б. І. Степанишиним відбуваються лекції, повідомлення,
бібліографічні огляди літератури. Тут активно виступають Л. Р. Лехиць-
ка і К. В. Краєвська. Друком виходить публікація Л. Р. Лехицької «Огляд
зарубіжної прози в українських і російських часописах» (1994 р.).

Серед присутніх – письменники Є. Шморгун, С. Бабій, М. Пшенийчний, Г. Бухало
і завідувачка відділу абонемента С. Куцевич
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Розпочато цикл презентацій серії книг «Реабілітовані історією». По-
пуляризацію їх  організувала завідувачка відділу абонемента Світлана
Олександрівна (Савчук) Куцевич [309].

Пройшла перша презентація книги Є. Шморгуна «Із криниці печалі»
з серії «Реабілітовані історією» видавництва «Азалія» [310]. До бібліо-
теки завітали автори спогадів  цієї  книги,  свідки подій,  що відбулись у
недалекому минулому.  Прийшли,  щоб свідчити істину,  відновити істо-
ричну справедливість,  відстояти людську гідність,  незаконно попрану,
закатовану й розстріляну. Вони – свідки великого злочину польських і
німецьких окупантів, властей комуністичного режиму.

«Зал був наповнений печальною мелодією у виконанні камерного ор-
кестру обласної філармонії.  Виступала п.  Валентина Пастушок (Соло-
невська) із с. Клевань Рівненського району. Вона була заарештована ен-
каведистами за книгу «Український декламатор» 1904 року,  видання з
гімном «Ще не вмерла Україна» та за записник, де були цитати з кни-
жок, які читала – вірші і пісні повстанського змісту. Правдива розповідь
зворушила всіх присутніх. В’язниці, слідства, табори … Забрали найкра-
щі роки, загубили красу, але не зламали духовності. Для дев’ятнадцяти
учасників організації  «Вільних козаків»,  до складу якої входив Віталій
Феодосійович Мельничук,  нині  головний художник театру ляльок,  був
вирок: трьох юнаків розстріляно, решту – засуджено на 25 років ув’яз-
нення і заслання в усі кінці ГУЛАГу. Про пережите розповів пенсіонер
Микола Пантелеймонович Столярець із с.  Городок Рівненського райо-
ну: про свого дядька, якого засудили за належність до «секти» «Свідки
Ієгови»,  і  про ті  поневіряння,  що випали на долю сім’ї.  Від  імені  своєї
старенької мами виступив депутат міської ради Р. Стадник. Його мама
була засуджена до 10  років  таборів  за  допомогу полоненим.  Спогади
Олени Миколаївни Стадник закінчуються словами: «Мені хочеться, щоб
люди знали, як там було у таборах. Але я отримала велику нагороду за
свої поневіряння,  бо чую свій рідний гімн,  бачу синьо-жовте знамено і
тризуб. А скільки людей склали свої буйні голови не дочекавшись цьо-
го!». Є. І. Шморгун, укладач та видавець книги, передав 750 прим. книг
для розповсюдження по бібліотеках області [311].

До 135-річчя від дня народження світоча єврейської літератури Шо-
лом-Алейхема 24 лютого у бібліотеці відбувся вечір, проведений спільно
з Товариством єврейської культури, де були виступи, повідомлення нау-
кового змісту, зачитувалися уривки з творів, було багато музики [312].

 Савчук  (Куцевич)  Світлана  Олександрівна,  1954  року  на-
родження. Розпочала роботу у бібліотеці у 1972 р. на посаді бібліо-
текаря. Закінчила Київський державний інститут культури у 1977 р.
Цього ж року стала старшим бібліотекарем, з 1993 р. – завідувач-
кою відділу абонемента, змінивши В.  Рунович (Юріну).  Комуніка-
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бельна, культурна, доброзичлива, начитана.
Ці риси надавали Світлані Олександрівні ве-
ликих  можливостей.  Особливо  вона  від-
значилась на теренах перебудови форм ма-
сових заходів. З її винахідливістю вони набу-
ли ліричності, суворості, романтичності і пат-
ріотизму.  Стали  широко  застосовуватися
прийоми театралізації. Вона вміла згуртува-
ти працівників на продуктивну роботу. Бага-
торічного циклу набула програма «Шкільний
абонемент»  у  школах  Рівного.  Світлана
Олександрівна застосовувала методи марке-
тингу для придбання часто запитуваних книг
через проєкт «Від аптеки для тіла – до аптеки
до душі», що передбачав співпрацю комерц-
ійних аптек і обласної бібліотеки.

Була  багаторічним  членом  профкому
бібліотеки, організовувала дозвілля колегам.
Була  наставником  для  молодих.  Неодно-
разово нагороджувалася за вагомий внесок
у бібліотечну справу грамотами обласного управління культури та Почесними
грамотами  Міністерства  культури  України.  Звільнилася  з  роботи  у  зв’язку  з
сімейними обставинами.

Згодом відділ абонемента очолила Л. М. Романюк.

Романюк  Лариса  Михайлівна,  1970  року
народження.  Закінчила  Рівненський  дер-
жавний інститут  культури у  1992 р.  Зарахо-
вана до штату бібліотеки у 1993 р. на посаду
бібліотекаря відділу абонемента, з 2001 р. –
провідний бібліотекар, у 2005 р. призначена
на  посаду  завідувачки  відділу  абонемента.
Знаючий спеціаліст, з хорошою пам’яттю. За
час  роботи  на  абонементі  започаткувала
участь  у  радіопередачах,  присвячених істо-
ричним подіям та постатям, відображеним у
літературі.  Організовувала  масові  заходи  у
навчальних закладах міста. Здійснювала ме-
тодичну роботу для бібліотек області.

На  посаді  завідувачки  відділу  проявила
себе  у  напрямі  впровадженні  технологій
використання  штрих-кодування  для  видачі
літератури.

У 2014 р.  Лариса Михайлівна переведена
на посаду провідного бібліотекаря у  відділ  комплектування та  обробки доку-
ментів,  організації  каталогів,  де продовжує працювати й нині.  Наполегливий,
дисциплінований працівник. Нагороджувалася грамотою управління культури
Рівненської облдержадміністрації до 70-річчя РОУНБ.

Романюк
Лариса Михайлівна

Савчук (Куцевич)
Світлана Олександрівна



168

Василевська (Степанюк)
Лариса Андріївна

 Від Лариси Михайлівни Романюк відділ прийняла Н. І. Слимак.

 Слимак Наталія Іванівна, 1959 року народ-
ження.  Закінчила  Ровенський  державний
інститут культури у 1991 р. У бібліотеку прий-
нята у 1976 р. на посаду палітурниці. З 1976 р.
працювала  бібліотекарем,  з  1987  р.  –  стар-
шим  бібліотекарем,  з  1993  р.  –  головним
бібліотекарем  відділу  абонемента.  Наталія
Іванівна усе своє професійне життя присвяти-
ла  роботі  відділу  абонемента,  здійснюючи
роботи,  притаманні  певному періоду  діяль-
ності відділу. Вона пропагувала книги на ви-
робництві  (на  пересувках  і  пунктах  видачі
книг), у міліцейських аудиторіях читала біб-
ліографічні огляди літератури. З 2015 р. очо-
лює  відділ,  працює  на  посаді  завідувачки
відділу, забезпечує зберігання і упорядкуван-
ня фонду, вилучає застарілу й зношену літе-
ратуру. Бере участь у проведенні масових за-
ходів,  розробляє  сучасні  форми  популяри-
зації літератури. Начитана, комунікабельна, знаходить підтримку у користувачів
і співробітників. Організувала книгоношення для широкого кола користувачів.
Їй  вдається  формувати привабливий образ  відділу  абонемента  серед різних
груп читачів, у т. ч. і  через оригінальні виставки-інсталяції. За сумлінну працю
нагороджувалася грамотами обласного управління культури, ОДА та обласної
ради.

На абонементі працювали Л. А. Василевська (Степанюк), А. С. Яцкович,
Г. М. Христофорова (Прокопенко).

Василевська (Степанюк) Лариса Андріївна,
1966 року  народження.  Закінчила  Ровенсь-
кий державний інститут  культури у  1984 р.
Була прийнята у бібліотеку у 1983 р. на поса-
ду бібліотекаря відділу абонемента. З 2000 р.
– провідний бібліотекар. Весь трудовий шлях
Лариса  Андріївна  пройшла  на  абонементі,
любить свою роботу, знає фонд і літературу,
багато читає, може порекомендувати літера-
туру на будь-який смак, з повагою ставиться
до  відвідувачів.  Лариса  Андріївна  виявила
себе у незвичайній бібліотечній роботі – вона
досить успішно начитує аудіокниги. Активно
працює над доукомплектуванням фонду  та
його представленням на виставках. Долучи-
лася  до  популяризації  музейної  експозиції
«Літературна  Рівненщина»,  проводячи  екс-
курсії для молоді. Інтелігентна, спокійна, ви-

Слимак Наталія Іванівна
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Яцкович Алла Сергіївна

важена,  користується  повагою колег.  Нагороджувалася  за  працю почесними
грамотами. Лариса Андріївна з бібліотечної родини, її мама – ветеран бібліо-
течної справи Антоніна Іванівна Степанюк.

 Христофорова (Прокопенко) Ганна Миколаївна, 1962 року народження. За-
кінчила Ровенський державний інститут культури у 1986 р. Приймалась на ро-
боту  вдруге  у  2003 р.  на  посаду бібліотекаря в  Регіональний інформаційний
центр. Працює провідним бібліотекарем у відділі абонемента. Плідно працює з
фондом відділу, виконує і організовує роботу із збереження книжкового фон-
ду.  Відповідає  за  роботу  з  читачами-боржниками,  які  вчасно не  повертають
книги. Користується повагою колег. За сумлінну працю нагороджувалася грамо-
тами обласного управління культури та ОДА.

 Яцкович Алла Сергіївна, 1961 року народ-
ження.  Закінчила  Ровенський  державний
інститут культури у 1982 р. Прийнята у 1983 р.
бібліотекарем у відділ абонемента. З 1999 р.
працювала бібліотекарем 1  кат.  сектору ста-
тистики  і  контролю,  провідним  бібліотека-
рем. Алла Сергіївна, здійснюючи обслугову-
вання  користувачів  у  відділі  абонемента,
відзначалася хорошими знаннями фонду та
начитаністю,  вміло  рекомендувала  читачам
літературу.  Працюючи  у  секторі  статистики
долучилася до проєкту «Живе краєзнавство»,
проводить  екскурсії  вулицями  міста,  щодо
яких отримала схвальні відгуки. Вона займа-
ється  громадською  роботою,  є  представ-
ником  «Червоного  Хреста»  у  РОУНБ.  За
успішну роботу відзначалася грамотами об-
ласного управління культури та ОДА.

Заступник  директора  з  наукової  роботи  Адам  Федо-
рович Гречковський завершив соціологічне дослідження по
темі: «Вивчення інтересів вчителів історії і філологів та стан
задоволення їх запитів на літературу за фахом в бібліоте-
ках».  Рекомендації  були розглянуті  на Раді  при директорі

обласної бібліотеки [313].

Працівники методичного відділу брали активну участь у
районних школах підвищення кваліфікації за різними тема-
ми.  Так,  Наталія  Василівна  Войтович  (Корнійчук)  взяла
участь у школі з народознавства «Звичаї, традиції та обря-
ди українського народу». Організації навчання сприяв за-

відувач районного відділу культури В. Г. Торчик. Навчання проходило у
селі  Кричильськ  Сарненської  ЦБС.  У  читальній  залі  були  оформлені
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книжково-ілюстративні виставки «Україно. Ти моя молитво», «До тебе
я звертаюся, Боже єдиний», виставка виробів народних умільців села, де
представлено вишивки, ткацькі вироби з лози. На семінарі були присут-
ні  та  виступали:  інспектор відділу культури А.  Козярчук,  голова сіль-
ської  ради  Д.  Стахнюк.  Бібліотечні  працівники провели бесіду-огляд
«Поліська минувшина» та урок народознавства «Ой вербо, вербо зеле-
на», що завершився показом освячення верби. З фрагментом вечорниць
весняного циклу виступив гурт Пітелів (народні музики), було представ-
лено фольклорно-етнографічне свято «Завітаймо до української світли-
ці», відбулася зустріч з місцевим поетом-гумористом Л. Кулішем [314].

Методичним відділом було продовжено галерею відкриттів літератур-
них імен, пов’язаних з краєм. Цього року Р. М. Щербан (Юськова) пред-
ставила сценарій і  статтю у газету,  присвячені  95-річчю від дня народ-
ження Олекси Стефановича; «…І смерть – як найвищий вінок» – літера-
турна композиція до 50-річчя смерті О. Ольжича (автори С. П. Ступниць-
ка, Р. М. Юськова); «Вірю в силу воскресіння» – сценарій тематичного
вечора,  присвячений Ісусу Христу (автор Н.  В.  Войтович (Корнійчук)
[315].

Починає надходити в бібліотеку український суспільно-
політичний,  літературний  і  науковий  часопис-місячник
«Визвольний шлях» від Українського центру інформаційної
служби в Лондоні [316].

Стрімкий прогрес бібліотеки у застосуванні комп’ютер-
ної техніки у інформаційній діяльності помічений службами
Державного комітету з питань науки і технологій. Їх струк-
турним підрозділом, Рівненським ЦНТІ, був зроблений за-
пит на відображення інформації на тему: «Бібліотека в сис-

темі науково-інформаційної діяльності». Автори Т. В. Борисюк та В. П.
Ярощук уклали запитуваний інформаційний лист, який згодом був поши-
рений по бібліотеках країни [317].

25 лютого відбувся «бенефіс бібліотеки». Це – захід, ме-
тою якого було прозвітуватися перед читачами про роботу
та розповісти про свої  плани.  На сцені  напівколом сиділи
усі  завідувачки відділів.  Їм задавали питання користувачі,
було багато схвальних виступів  читачів.  Актова зала ледь

вмістила всіх бажаючих [318].
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 Диплом ІІ ступеня Міністерства
культури України вручено

колективу Рівненської ОУНБ

Цьогоріч насичено працювала виставкова зала бібліоте-
ки  –  демонструвалися  виставки  картин  Ю.  Савюка,  І.
Шевчука, В. Стасюка, В. Войтовича. Валерій Войтович пре-
зентував  свої  книги  «Український  гороскоп»,  «Молитва
Дажбога», «Храм».

Численні мистецькі вечори та засідання клубу «У світі прекрасного»
проводилися завдяки організаторським здібностям і щирому патріотиз-
му Р. П. Мельник. Цю діяльність високо оцінювали просвітяни і журна-
лісти. У журналі «Культура і життя» з’являється публікація Б. І. Степа-
нишина «Мистецькі вечори пані Розалії» [319].

 Статті про культурологічну роботу бібліотеки Б. І. Степанишина, які
потім лягли в основу його книги, привертали увагу колег-бібліотекарів і
формували новий імідж бібліотеки. Він називає колосальну просвітниць-
ку роботу бібліотеки «Великим Факультативом». Це – літературні вечо-
ри та  презентації,  які  відмінно проводять  працівники читальної  зали:
Вікторія Гупалюк (Голобож), Софія Волошина, Галина Конарчук, Тама-
ра Стаднік,  Тетяна Кучерук.  Тематика і  жанри факультативу найріз-
номанітніші» [320].

У 1995 році в літературній вітальні відбулася презентація першого чис-
ла  літературно-мистецького  альманаху
«Погорина»,  підготовленого  і  виданого
групою молодої  творчої  інтелігенції,  що
діє  при  Рівненській  обласній  організації
Національної  спілки письменників  Укра-
їни.  Альманах  видається  донині  й  став
скарбницею  чудових  літературних  від-
криттів  [321].  Бібліотека  допомагає  в
комплектуванні  книгами  патріотичного
змісту бібліотеці  Севастопольського вій-
ськово-морського інституту [322].

Дипломом ІІ  ступеня Мі-
ністерства культури України
30 жовтня 1995 року нагород-
жено  колектив  Рівненської
ОУНБ за  дослідження «Чи-

тацькі  потреби та  стан  їх  задоволення в

1995
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ОУНБ» в результаті Першого українського конкурсу науково-дослід-
них робіт з бібліотекознавства. Дослідження було виконане працівниками
відділу методичної роботи і бібліотечного маркетингу Т. В. Борисюк і С.
П. Ступницькою під керівництвом директора В. П. Ярощук. Це дослід-
ження лягло в основу розвитку ОУНБ на найближчі 5–7 років [323].

 Борисюк  Тетяна  Василівна,
1956 року народження. Закінчи-
ла  Київський  державний  інсти-
тут  культури  у  1977  р.  З  серпня
1977 р. працювала у бібліотеці на
посадах бібліографа, виконува-

ла обов’язки завідувачки відділу сільського
господарства,  старшого  методиста,  голов-
ного  бібліотекаря  науково-методичного
відділу.  З  січня  1996  р.  очолила  відділ  ме-
тодичної роботи і бібліотечного маркетингу.
Успішно  здійснювала  аналітичну  роботу,
проводила дослідження у галузі бібліотеко-
знавства. Узагальнювала передовий досвід.
Особливо  розвинула  рекламну  діяльність
відділу.  Було  зроблено  найбільше  публі-
кацій та сюжетів у ЗМІ. Тетяна Василівна ча-
сто публікувалася на сторінках професійних
видань. Підготувала близько 20-ти методи-
ко-бібліографічних  матеріалів,  сценаріїв  масових  заходів  з  актуальних  тем.
Співпрацювала з філією ДАКККіМ для перепідготовки бібліотечних фахівців.
За плідну роботу нагороджувалася Почесними грамотами Міністерства куль-
тури України, обласного управління культури, обласної державної адмініст-
рації. Звільнилася в 2002 р. у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Одним із  засобів  діяльності  закладу став бібліотечний
маркетинг.  Цей напрям відповідно до нового Положення
«Про методичну службу» очолює відділ методичної роботи і
бібліотечного маркетингу, який отримав цю назву 1994 р. З

метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області вперше
проводилися семінари за темами: «Впровадження маркетингу в практи-
ку роботи бібліотек», «Розширення платних послуг бібліотеки», «Інно-
ваційні автоматизовані технології в роботі обласної бібліотеки». За круг-
лим столом фахівці області обговорюють тему «Реклама – найважливі-
ша складова  бібліотечного  маркетингу,  її  вплив  на  створення іміджу

бібліотеки; форми і засоби реклами».

Бібліотека  відзначила  своє  55-річчя  з  дня  заснування
[324]. З цієї нагоди було проведено науково-практичну кон-



173

Панчук Тетяна Віталіївна

ференцію «Роль бібліотеки у розвитку культури Рівненщини»,  яка об-
’єднала науковців і бібліотекарів м. Рівне і області.

Святкування завершилося традиційним «капусником»,  сценарій  до
якого писали Л. Г. Сахнюк, В. М. Конет (Княгницька), Т. В. Панчук.

Панчук  Тетяна  Віталіївна,  1959
року  народження.  Закінчила
Луцький  державний  педагогіч-
ний інститут у 1981 р. Прийнята у
бібліотеку в 1982 р. на посаду біб-
ліотекаря  відділу  книгозберіган-

ня. У 1984 р. переведена в читальну залу, від
1985 р. – старший бібліотекар. З 1987 р. пра-
цювала у відділі іноземної літератури, профе-
сійно застосовуючи у своїй роботі англійську
мову,  з  1  липня 2014 р.  обіймала посаду го-
ловного бібліотекаря. Тетяна Віталіївна брала
участь  у  всіх  програмах,  що зробили відділ
сучасним. З 2019 р. переведена на посаду го-
ловного бібліотекаря у відділ комплектування
та  обробки  документів.  Тетяна  Віталіївна  –
компетентний  працівник,  ініціативна,  толе-
рантна у спілкуванні з користувачами і коле-
гами. Добре володіє прийомами масової роботи. Проводила групове інформу-
вання  спеціалістів  англійської  мови.  Володіє  комп’ютерними  технологіями,
створює  БД  записів  книг  і  періодики  іноземними
мовами. Успішно формує БД рідкісних і цінних ви-
дань іноземними мовами. Тетяна Віталіївна схиль-
на до навчання, пізнання нового та підтримки знан-
ня іноземної мови. За сумлінну працю нагороджу-
валася грамотами ОДА та обласної ради.

Розпочато укладання першо-
го  збірника  статей  про  історію
бібліотеки «Головна книгозбірня
області: історія і розвиток». Над
пошуком історичних фактів  про

роботу закладу працювали завідувачі  струк-
турних підрозділів,  головні  бібліотекарі.  До
них долучилися викладачі Рівненського дер-
жавного інституту культури Г.  М. Швецова-
Водка,  М.  С.  Пацко,  В.  М.  Жук,  В.  Д.  Ясьмо
[325].

Збірник статей
про історію бібліотеки
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Рік  відзначився найвищими статистичними показника-
ми. Упродовж року всіма структурними підрозділами було
обслужено 53732 читачі, їм було видано 742253 примірників
видань. Читачі відвідували бібліотеку 142700 разів.

Бібліотека  отримала  грант  від  Міжнародного  фонду
«Відродження» для реалізації проєкту «Пропагуємо спад-
щину». Розпочато реалізацію мети – створення банку даних
краєзнавчих документів на електронних носіях для доступу
до них через мережу Інтернет. Один персональний комп’ю-

тер надавався користувачам. Організовувався доступ до мережі Інтернет
через комутований канал.

Відділом краєзнавчої літератури і  бібліографії  розпочато створення
електронної бази даних бібліографічних описів краєзнавчих документів.

Дарунок бібліотеці зробив громадянина США, доктор Хенк Брінк –
комп’ютер та дискети з медичною інформацією, укладеною Бібліотекою
Конгресу США [326].

З Нью-Йорка від управління Шкільної Ради при УККА
надійшла добірка книг з питань літературознавства, зокре-
ма, про творчість Т. Г. Шевченка. Українські книги та газе-
ти,  надіслані  Дмитром  Нитченком  (Д.  Чуб)  з  Австралії,
демонструвалися на виставках [327].

1996

Подаровані книги
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Святковою подією було відзначення 50-річчя від дня за-
снування методичного відділу в обласній бібліотеці. Сучас-
ні методисти зробили все, щоб свято торкнулося не тільки
працівників теперішньої бібліотеки.  Були запрошені  мето-
дисти 60–80-х років, а також працівники методичних відді-

лів з районних бібліотек, влаштована святкова вистава, сценарій до якої
був сформований зі  спогадів  і  бувальщин.  Методистів  різних поколінь
вітали методичні центри обласних бібліотек та ОНМЦ. Знаними гостя-
ми були керівники обласного управління культури,  викладачі  бібліо-
течної кафедри інституту культури та партнери по роботі: журналісти,
бізнесмени, представники громадських організацій [328].

У травні делегація від Рівненщини, яку очолювала дирек-
тор бібліотеки В. П. Ярощук, брала участь у Другому Все-
українському конгресі  бібліотекарів  (28–31.05)  та  в  кон-
ференції УБА «Бібліотечний громадський рух в Україні».

Майже двадцять сторінок Б.  І.  Степанишин присвятив
діяльності обласної книгозбірні, зокрема розробленим сце-
наріям масових заходів.  Він  виклав  їх  у  навчальному по-
сібнику «Методика культурологічної діяльності». Також у
розділі  «Книгозбірні,  читальні» [329]  висвітлив діяльність

обласної  бібліотеки з  погляду читача і  освітянина в  журналі  «Бібліо-
течний вісник» (1996, № 2, С. 35-36). Борис Ількович Степанишин – чи-
тач бібліотеки, який щорічно мав перший номер читацького квитка, був
головою обласного товариства «Просвіта» ім.  Т.  Г.  Шевченка,  профе-
сором Рівненського державного педагогічного інституту ім. Д. З. Ману-
їльського,  незмінним учасником масових  заходів  бібліотеки.  Завжди
щиро хвалив і критикував бібліотеку [330].

Каталог Волинських ікон презентував укладач, співробітник обласно-
го краєзнавчого музею Віктор Луц. Завідувачка відділу мистецтв Ірина
Мелещук представила унікальну спадщину та провела цікавий діалог з
укладачем видання. Учасники відкрили нові знання з мистецтвознавчих
характеристик, які подав В. Луц.

Серед мешканців Рівного були хороші відгуки про діяльність започат-
кованого Р. Мельник клубу «У світі  прекрасного», що активно працює
при відділі  мистецтв  обласної  бібліотеки.  Новим змістом і  форматом
його наповнюють завідувачка відділу І. Мелещук і працівники відділу Н.

Васюк, Г. Споденюк, О. Веремчук, О. Кудіна.

Васюк Наталія Володимирівна, 1963 року народження. Закінчила
Ровенський державний інститут культури у 1985 р. Того ж року прий-
нята на посаду методиста науково-методичного відділу. З 1996 р.  –
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провідний  бібліотекар  у  відділі  мистецтв,  з
2004 р. – провідний бібліотекар у відділі об-
слуговування користувачів. Активна та ініціа-
тивна  Наталія  Володимирівна  працює  над
формуванням фонду,  відповідає  за  популя-
ризацію колекцій Г. Дем’янчука, В. Кондратю-
ка. Вона організовує роботу читацьких клубів
«Співрозмовник»  та  «Погорина».  Система-
тично рекламує заходи, які проводить. Пра-
цює з різними за віком аудиторіями, формує
контент  віртуальних  виставок  та  сайту
«Освітній навігатор». Доброзичлива, контак-
тна,  користується  повагою  колег.  Брала
участь  у  роботі  профспілкового  комітет,
організовувала  культурно-масову  роботу.
Відзначалася за працю грамотами обласного
управління культури, обласної ради та ОДА,
а  також  обкому  профспілки  працівників
культури.

 Кудіна Олена Анатоліївна,  1959 року на-
родження. Закінчила Ровенський державний
інститут культури у 1981 р. У 1981 р. прийнята
бібліотекарем  у  відділ  мистецтв.  З  1996  р.
працює  у  відділі  обслуговування  ко-
ристувачів.  Здійснювала  упорядкування
фонду, консультування користувачів при ви-
борі  літератури,  організовувала виставкову
роботу,  брала участь у  проведенні  масових
заходів.  Надавала  платні  послуги  з  ксеро-
копіювання  та  «нічного  абонемента».  Доб-
розичлива  і  комунікабельна,  користується
повагою  колег.  З  2020  р.  працює  у  відділі
краєзнавства.  Нагороджувалася  грамотами
управління культури облдержадміністрації.

Вечір. Відвідувачі не бажали розходитися зі «Світлиці».
Йшов творчий вечір Ганни Чубач за її участі. Гарна жінка,
гарні  вірші,  душевні  розмови...  Такого  не  можна  забути
[331].

125-річчя від дня народження Лесі Українки у бібліотеці
відзначали декількома заходами, які відбулися не лише в бібліотеці, а й у
навчальних закладах. Але березневий захід був особливий. Його вели дві
ведучі  –  Наталія  Войтович  (Корнійчук)  і  Світлана  Савчук  (Куцевич).
Вірші читала Вікторія Гупалюк (Голобож). Поезія зачарувала всіх. Для
молодих відкрилася нова особистість поетки [332].

Васюк Наталія Володимирівна
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Біобібліографічний покажчик,
присвячений Г. С. Дем’янчуку

Гупалюк  (Голобож)  Вікторія
Олександрівна, 1971 року народ-
ження.  Закінчила  Рівненський
державний  інститут  культури  у
1993 р. Прийнята у бібліотеку на
посаду  бібліотекаря  в  1993  р.

Працювала у відділах абонемента, читальної
зали, з 2003 р. – на посаді провідного мето-
диста у науково-методичному відділі. У нау-
ково-методичному  відділі  долучилася  до
аналізу  діяльності  бібліотек  області,  підго-
товки методичних матеріалів  та  консульта-
ційних виїздів. Звільнилася у порядку пере-
воду в ЦБС м. Рівне у 2006 р. З 2011 р. при-
значена на  посаду  директора ЦБС м.  Рівне
[333].

У  вересні  відбулася
творча зустріч  з  краєзнав-
цем,  літератором,  журна-
лістом  Григорієм  Семено-
вичем Дем’янчуком, присвяче-

на 60-річчю від дня народження.  Бібліоте-
карі  із  задоволенням готувалися до цього
заходу, тому що Григорій Семенович – по-
стійний читач бібліотеки, який майже кож-
ний день працює у бібліотеці, а ще тому, що
він  бере  активну участь  у  кожній імпрезі,
яка відбувається у бібліотеці. Як для читачів
так  і  для  бібліотекарів  він  відкрив  імена
Антона Нивинського, Галини Журби, Оле-
ни  Теліги,  Олекси  Стефановича,  Уласа
Самчука,  Антона Павлюка,  Авеніра Коло-
мийця,  Миколи Пивоварчука.  Його публі-
кації у місцевій пресі чекали і вирізали з га-
зет вчителі і журналісти. Він першим прочитував літературу, яка прибу-
вала  з-за  кордону і  оприлюднював  «закриту» інформацію.  Хороший
журналіст і хороший оповідач. Його виступи були змістовними, ємкими,
емоційними.  Бібліотекарі  і  бібліографи «віддячили» другу книгозбірні.
До 70-річчя від дня народження Г. С. Дем’янчука у 2006 році було видано
біобібліографічний покажчик «Криниці щедрої душі» із серії «Дослідни-
ки Рівненського краю» (укладачі Н. М. Кожан, Н. О. Нікітіна) [334].

І  сьогодні  бібліотекарі  використовують спадщину Г.  С.  Дем’янчука,
згадують його,  як і  про те,  що він рано пішов із  життя,  а  ще проголо-
шують його слова,  які  він  говорив,  як народну мудрість:  «А на коліна

Гупалюк
Вікторія Олександрівна
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можна стати хіба що у трьох випадках. Щоб напитися води із джерела.
Щоб поцілувати жінку. Щоб помолитися Богові за Україну».

Відділом технічної літератури започаткована нова форма роботи  –
цикл «Ділових зустрічей» на актуальні теми: «З практичних питань при-
ватизації», «Сучасний портрет ділової жінки», «Підприємець і підприє-
мство», «Реклама навколо нас» та ін. Плідною була зустріч для випуск-
ників вишів за темою: «Проблема безробіття: сьогодні і завтра». Про її
вирішення розповідали працівники приватної фірми «Консалт» і Цент-
ру зайнятості  населення.  Фінансово-кредитні  відносини в  країні  були
представлені студентам на зустрічі з керівниками обласного управління
Національного банку в Рівненській області.

За впровадження цих та інших новацій відділу відповідала завідувачка
відділу технічної літератури Наталія Миколаївна Литвиненко. Поряд із
нею багато років працювали: Ірина Іванівна Білоусова, Галина Михайл-
івна Конарчук, Світлана Ростиславівна Майданович, Валентина Казими-
рівна Рунович, Людмила Андріївна Шапірко, Тетяна Євгенівна Кучерук,
Інна Анатоліївна Петрук, Любов Ярославівна Жевченко. Потужно роз-
виваючи  інформаційну  діяльність  відділу,  було  розпочато  надання
інформаційних послуг підприємницьким структурам,  виробничим і  ко-
мерційним організаціям на основі укладених договорів. У відділ надхо-
дили більше 30 назв періодики. За рік працівники розписували 1000 при-
мірників періодики і укладали БД бібліографічних записів для оператив-
ного обслуговування інформацією користувачів.

Литвиненко (Григорук)  Наталія
Миколаївна, 1952 року народжен-
ня.  1975  р.  закінчила  Київський
державний інститут культури.

19 червня 1972 р. прийнята в біб-
ліотеку  на  посаду  бібліотекаря

відділу обробки. З 1981 р. – завідувачка секто-
ру технічної літератури. 1 січня 1993 р. переве-
дена на посаду завідувачки відділу. Оператив-
но реагувала на  реформи,  які  відбувались у
народному господарстві.  У  колі  її  уваги були
запити менеджерів різного рівня, підприємців,
брокерів, біржевих маклерів, банківських пра-
цівників,  податківців.  Наталія  Миколаївна
особливу турботу виявляла в формуванні фон-
ду відділу. Бібліотека передплачувала нові пе-
ріодичні  дороговартісні  видання,  які  в  місті
були лише в бібліотеці. Те ж стосувалося товар-
них каталогів, що стали найзапитуванішими в
читальній залі технічної літератури. Н. М. Литвиненко долучилася до розпису пе-
ріодичних видань. 1 лютого 2008 р. перейшла на посаду провідного бібліотекаря
відділу виробничої літератури. Нагороджувалася подяками і грамотами облас-
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ного управління культури та ОДА. У 2019 р. закінчила трудову діяльність.

Петрук Інна Анатоліївна, 1963 року народ-
ження.  Закінчила  Ровенський  державний
інститут культури у 1984 р. Прийнята на по-
саду бібліотекаря відділу абонемента в 1985
р. У 1993 р. переведена у відділ сільськогос-
подарської літератури, з 1998 р. – провідний
бібліотекар у відділі технічної літератури, від
2008 р. працює у читальній залі, з 2020 р. –
у відділі краєзнавства. Інна Анатоліївна доб-
ре обізнана у фондах, працює над їх упоряд-
куванням з метою актуалізації і оперативно-
го використання,  здійснює багато технічної
роботи, в т.ч. з ДБА. Грамотна, скрупульоз-
на  у  роботі.  Користується  повагою  колег.
Інна  Анатоліївна  за  досягнення  в  роботі
неодноразово нагороджувалася подяками і
грамотами обласного  управління  культури
та облдержадміністрації.

У  відділі  мистецтва представлена виставка та  відбувся
вечір, присвячений творчості Валерія Войтовича. Було про-
демонстровано 54 чорно-білі та 9 кольорових робіт, об’єд-
наних темою «Міфи та легенди стародавніх українців». Ав-
тор розповідав про нову книгу «Сокіл-род». На вечорі вис-

тупили:  завідувач міського відділу культури А.  І.  Дацков,  письменник-
краєзнавець Г. С. Дем’янчук, викладачі музичної школи та педагогічного
інституту [335].

Серед знакових заходів відділу мистецтв – презентація книги Андрія
Пастушенка «Пісня повертається додому», що зібрала виконавців і ком-
позиторів Рівненщини і перевтілилась у чудовий концерт.

Працівники читальної зали з нагоди 100-річчя від дня народження Єв-
гена Маланюка організували цікаву імпрезу. У залі зібралися просвітяни,
викладачі вишів та студенти. Євген Маланюк «повернувся» на Батьків-
щину через книги з зарубіжних колекцій українців. Бібліотекарі предста-
вили книжкову виставку,  коментували її.  Виступ Ярослава Поліщука,
емоційний і змістовний, можна було розібрати на цитати, настільки ви-
соко і точно він оцінив особистість і творчість Євгена Маланюка. У цей
день  від  «Просвіти» бібліотека  отримала  добірку  книг  з  прекрасною

Петрук Інна Анатоліївна
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оцінкою «відкриттів», що відбуваються на заходах у бібліотеці, на яких
цікаво і корисно бувати і молоді, і старшому поколінню.

 Відбулася пресконференція естрадного гурту «Скрябін»,  який пре-
зентував  концерт «Чекай на  літо».  Це не  перша мистецька подія,  яка
анонсується з бібліотеки і бібліотечного кафе.

Перший номер журналу «Всесвіт» за 1997 рік презентував роман зна-
ного письменника, француза Патріка Ковена «Увечері – «Вертер»». Пе-
реклад твору з  французької  на  українську мову зробила Олександра
Лехицька, старший бібліотекар відділу іноземної літератури [336].

Лехицька  Олександра  Рома-
нівна,  1956  року  народження.
Народилася у с. Берездівці Ми-
колаївського району Львівської
області.  Закінчила  факультет

романо-германської  філології  Львівського
держуніверситету  ім.  І.  Франка.  У  закладі
працювала з 1 березня 1982 р. – бібліотека-
рем відділу іноземної літератури, з 1987 р. –
старшим, з 1994 р. – провідним бібліотека-
рем. Вирізнялася наполегливістю виконання
обов’язків. Вела широку популяризацію ук-
раїнської  культури.  Підтримувала  Народ-
ний  Рух  України.  Була  лектором  у  На-
родному Домі. Звільнилася з роботи 16 лис-
топада  1998  р.  у  зв’язку  з  переїздом  за
місцем проживання батьків.

Вийшов з друку збірник
статей «Головна книгозбірня області: історія і розвиток». У
ньому висвітлюється історія Рівненської обласної бібліотеки
за 55 років діяльності, етапи та перспективи розвитку, розг-
лядаються питання автоматизації бібліотечних технологій,

спільна діяльність  бібліотеки і  бібліотечного факультету Рівненського
державного інституту культури. Автори збірника – провідні працівники
бібліотеки і викладачі бібліотечного факультету: В. Д. Ясьмо, В. Д. Кун-
дюк, Г. Л. Дзівак, П. І. Демчук, Г. М. Швецова-Водка, М. С. Пацко, Н. О.
Нікітіна, С. О. Куцевич, Н. П. Тимощук, І. І. Мелещук, Н. М. Литвиненко,
М. А. Тишковець, С. О. Волкова, Л. О. Островська, В. П. Літковець, А. Ф.
Гречковський, Р. М. Щербан (Юськова), В. М. Жук, Л. С. Слесаренко, Л. Г.
Сахнюк, В. П. Ярощук. Збірник поклав початок історико-бібліографічних
досліджень бібліотеки [337].

Відбулася науково-практична конференція «Бібліотеки Рівненщини:
історія і сучасність». З доповіддю «Про проблеми розвитку бібліотечної
мережі краю» виступила заступник директора Раїса Миколаївна Щер-
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бан (Юськова). Інші виступаючі торкнулися
історії  бібліотечної  галузі  і  сучасних про-
блем. Це були: заступник директора облас-
ної бібліотеки для дітей Галина Пелех, го-
лова  обласного  краєзнавчого  товариства
Іван Пащук, директор обласної бібліотеки
для  юнацтва  Світлана  Хомяк,  заступник
директора обласної медичної бібліотеки Н.
Кравчук,  викладачі  рівненських  вишів  –
Ярослав Поліщук,  Петро Савчук,  Вікторія
Жук,  завідувач  відділу  краєзнавства
Рівненського обласного краєзнавчого му-
зею Євген Зіневич.

Бібліотекою було видано наукову моно-
графію  директора  В.  П.  Ярощук  «Обслу-
говування читачів:  аспекти оновлення» за
наукової редакції доктора історичних наук
М.  С.  Слободяника.  У  даній  роботі  вив-
чалася система бібліотечного обслуговування читачів ОУНБ. За резуль-
татами дослідження інформаційних потреб та інформаційно-комуніка-
тивної діяльності читачів ОУНБ у середині 90-х років автором висувався
перспективний напрям розвитку системи обслуговування.  Розроблена
програма її оновлення, структурована у вигляді дерева цілей. Запропо-
новано технологічне і організаційно-структурне забезпечення реалізації
цієї програми. Монографія використовувалася спеціалістами, які займа-
лися проблемами організації та управління бібліотечної справи, студен-
тами інститутів культури [338].

У травні директор бібліотеки В. П. Ярощук, аспірантка Національної
бібліотеки України імені  В.  І.  Вернадського,  захистила дисертацію по
спеціальності  07.00.08  –  книгознавство,  бібліотекознавство,  бібліо-
графознавство на тему: «Система обслуговування читачів обласних уні-
версальних наукових бібліотек України (80–90-ті роки)». В дисертації у
комплексі  досліджено систему обслуговування читачів  ОУНБ у супе-
речливий і складний час зміни соціальної системи та обґрунтовано перс-
пективні  тенденції  розвитку.  У  роботі  було представлено структуру і
динаміку змін у змісті інформаційних потреб читачів ОУНБ; визначена
специфіка  їх  інформаційно-комунікативної  діяльності;  розроблена
цілісна  програма оновлення системи обслуговування,  орієнтована  на
прискорену інформатизацію України; визначені основні напрями техно-
логічного забезпечення програми;  обґрунтовані  організаційно-струк-
турні зміни, які необхідно здійснити для реалізації програми оновлення
системи бібліотечного обслуговування читачів ОУНБ. Апробація роботи

Монографія «Обслуговування
читачів: аспекти оновлення»
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Відбулося  затвердження  нового  Статуту  бібліотеки.
Заклад отримав назву «Рівненська державна обласна біб-
ліотека» (РДОБ).

Уперше, 30 вересня,  відбулися урочистості  в  обласному
музично-драматичному  театрі  з  нагоди  Всеукраїнського

дня бібліотек. Бібліотекарів і  читачів вітали керівники влади обласного
та міського рівнів, вручали нагороди. Урочистості закінчилися святковим
концертом [340].

Культурним центром Посольства Великобританії в Ук-
раїні  «Британською радою» бібліотеці  було подаровано
250-томну  колекцію  книг  «Бібліотека  тисячоліття»,  що
представляє світову класику англійською мовою. Колекція
знаходиться у вільному доступі у відділі літератури інозем-
ними мовами.

Бібліотека оперативно почала обслуговувати користува-
чів з надання довідок. Третина бібліографічних, тематичних
та адресних – надавалася через електронний каталог. Пра-
цівники  бібліотеки  освоюють  Інтернет,  почали  застосо-
вувати електронну пошту, що скоро стала звичною. Тоді ж

для її використання залучались читачі: науковці та студенти через бесіди
та засоби масової інформації.

здійснювалася на проєктах Рівненської ОУНБ. За результатами захисту
дисертації В. П. Ярощук отримала науковий ступінь кандидата історич-
них наук [339].

Бібліотека тисячоліття
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Відкрито веб-сторінку бібліотеки http://libr.rv.ua,  яка регулярно по-
повнювалася  інформацією про послуги та  діяльність  закладу україн-
ською мовою. На сайті почала працювати одна з перших в Україні вірту-
альна довідка. Відповідь на запити, що надходили на українські ресурси,
також надавалася українською. Це було великою рідкістю [341].

Розпочато створення бази даних «Інформаційний портрет Рівненщи-
ни» в межах проєкту «Інформаційний портрет регіонів України» під ко-
ординацією «Книжкової палати України».

Записано диск зі сформованою повнотекстовою базою даних облас-
ної газети «Вісті Рівненщини» Рівненської обласної ради.

1998  рік  завершився ярмарком друкованої  продукції
місцевих видавництв і авторів, присвяченим 1000-літтю літо-
писання і книжкової справи в Україні. Бібліотекарі комен-
тували представлені видання на стендах, презентували най-
популярніші серед читачів книги, залучали до обговорення

провідних науковців, редакторів та видавців області. У день проведення
ярмарку і заходів фонди бібліотеки поповнилися 592 виданнями, пода-
рованими місцевими видавництвами та авторами.

До 200-ліття видання книги Івана Котляревського «Енеїда» в бібліотеці
відбулася презентація факсимільного видання «Енеїди». Це був подару-
нок рівненської «Просвіти». Унікальне видання 1922 року було здійснено

Директор РОУНБ Валентина Ярощук  і заступники директора обласної державної
бібліотеки Раїса Щербан і Лілія Слесаренко
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діаспорою в Берліні з передмовою Богдана Лепкого. Організувала захід
завідувачка відділу абонемента Світлана Савчук (Куцевич).  До промов
були  запрошені  науковці  –  Ярослав  Поліщук  і  Петро  Лобас,  голова
рівненської «Просвіти» Петро Кульчинський, представник спонсора ви-
дання, заступник директора ВАТ «МОТОР-Січ» Ярослав Сухий. Звуча-
ли пісні  на  слова І.  Котляревського у  виконанні  заслуженого артиста
України Ярослава Кульчинського, бандуристки Тетяни Бенедюк. На пре-
зентації  бібліотеці  передали примірник презентованого факсимільного
видання «Енеїди» [342].

У  відділі  мистецтв  розмаїттям барв  вразила  виставка  рівненського
художника  Костянтина  Степанюка.  Бібліотечний  вернісаж  розкрив
скарб творчості і художній світ художника.

Презентація  нової  поетичної  збірки Богдана Столярчука зібрала у
відділ мистецтв різних людей. Завідувачка відділу Ірина Мелещук зуміла
організувати зворушливу зустріч з цікавою людиною, рівненським музи-
кантом і  краєзнавцем,  лауреатом премій  імені  Бориса  Тена і  «За  від-
родження Волині». Про поезію Б. Столярчука говорили викладач інсти-
туту культури І. Жилінський, поетеса А. Войнарович, голова краєзнав-
чого  товариства  І.  Пащук,  викладач  музичного  училища  А.  Грицай.
Кілька пісень на слова автора виконав соліст Ярослав Кордасевич.

Мелещук  (Жилінська)  Ірина
Ігорівна,  1957 року народження.
Закінчила Київський державний
інститут  культури  у  1978  р.  З
1978 р. працювала у бібліотеці на
посадах методиста,  завідувачки

сектору нотно-музичної літератури. З 1995 р.
– завідувачка відділу мистецтв.

Відповідальна, дисциплінована, відкрита в
комунікації з колегами і читачами, має знан-
ня і компетенції у сферах класичного і сучас-
ного  мистецтва,  що  робило  її  діяльність
плідною і  успішною.  Їй  вдалося залучити до
сталого контингенту нових учасників бібліо-
течних подій. Творчі здібності Ірини Ігорівни
додали різноманіття  та  яскравості  у  масову
роботу відділу, популяризацію творів, нових
шедеврів  українського та  зарубіжного мис-
тецтва.

Ірина Ігорівна брала участь  в  обласному огляді-конкурсі  професійної  май-
стерності бібліотечних працівників, де здобула перемогу в номінації «Муза ми-
стецтв».

З 2002 р. Ірина Ігорівна працює бібліотекарем, пізніше – головним бібліоте-
карем у  відділі  комплектування та  обробки документів,  організації  каталогів.
Плідно освоює нові  технології,  ефективно комплектує  БД електронних версій
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Бібліотека придбала для користувачів повнотекстову БД
«Законодавство» з  бібліотеки  офіційних документів  при
Управлінні справами Верховної Ради України та БД рефе-
ративного  журналу  «Экономика  промышленности.  Ми-

ровая экономика.  Социально-экономическое развитие стран мира»,  а
також тексти до рефератів і курсових робіт з різних галузей знань. Це
сприяло поінформованості користувачів, наданні їм оперативної і точної
довідки з теми законодавства України.

Підтримувалося  інтернет-місце  читача  для  доступу  до  мережі  Ін-
тернет,  що стало можливим завдяки перемозі  в  конкурсі  «Створення
інтернет-місця читача публічної бібліотеки», який проводила Українсь-
ка  бібліотечна  асоціація  (УБА)  за  підтримки  Інформаційної  агенції
США. Завдячуючи провайдеру, який знизив вартість послуг, проєкт діяв
до 2001 року включно. Користувачі з міста й області вільно, безоплатно
і, подекуди, вперше користувалися такими послугами.

Незвичайна виставка відкрилася в бібліотеці – оригіналь-
ні стенди, розміщені у холі другого поверху, розповіли про
життя і діяльність данської письменниці Карен Бліксен. За-
хоплююча біографія і своєрідні твори, а також робота ілюст-
ратора книги,  широка громадська гуманітарна діяльність

були розкриті  на відкритті  виставки директором В.  П.  Ярощук та Л.  С.
Слесаренко [343].

У бібліотеці відзначили 100-річчя від дня народження Григорія Косин-
ки.  У затишній залі  зібралися студенти-філологи та  просвітяни міста.
Головною дійовою особою виступив дослідник творчості  письменника
Мойсей Якович Гон,  кандидат філологічних наук,  доцент Рівненського
державного  педагогічного  інституту.  Він  поділився  спогадами  про
зустріч із дружиною письменника Т. Мороз-Стрілець.

Тут принагідно варто розповісти про М. Я. Гона, який впродовж ос-
танніх двадцяти років систематично сумлінно й старанно співпрацював
з  бібліотекою саме з  питань популяризації  української  літератури та

видань місцевих авторів.  Долучилась до створення реєстру рідкісних і  цінних
видань обласної  бібліотеки.  Багато  років  поспіль  І.  І.  Мелещук була  членом
профкому бібліотеки. Нагороджувалася Почесними грамотами обкому проф-
спілки працівників культури, грамотами обласного управління культури, обл-
держадміністрації та обласної ради. Продовжує працювати.
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відкриття нових заборонених раніше імен у літературі. Навколо себе він
об’єднав таких самих залюблених у літературу студентів. З ними він брав
участь у вечорах і презентаціях. Для бібліотекарів був добрим порадни-
ком у питаннях комплектування фонду із літературознавства, а також з
відбору пам’ятних дат у галузі літератури.

 Наукова дискусія у бібліотеці була спричинена виходом монографії
науковця Я. Поліщука «Міфологічні горизонти українського модерніз-
му». До дискусії долучились викладачі навчальних закладів Мойсей Гон,
Раїса Тхорук, Ірина Захарчук, Лідія Зелінська, поетеса Стефанія Украї-
нець, аспірант Сергій Бабич. Відомості про монографію та дискусію пе-
рейшли на шпальти наукових журналів [344].

 У  1999  році  було видано збірник матеріалів  «Історія
бібліотечної справи Рівненщини». Рецензент збірника, док-
тор історичних наук Г.  М. Швецова-Водка високо оцінила
появу видання, яке відзначилося «широтою охоплення істо-
ричних подій, глибиною історичних досліджень, багатством

конкретних даних про діяльність бібліотек». Редакційна рада у складі
Л. Г. Сахнюк (головного редактора), Р. М. Щербан (Юськової), Т. В. Бо-
рисюк, С. П. Ступницької долучили до збірника доповіді наукової кон-
ференції 1997 року, присвячені бібліотечній справі Рівненщини.

Авторами статей збірника є відомі науковці, краєзнавці: Є. Є. Зіневич,
М. П. Манько, Т. О. Пономарьова, П. О. Савчук, Б. І. Степанишин; бібліо-
текознавці:  І.  В.  Мілясевич,  І.  П.  Махацька;  організатори  та  фахівці
бібліотечної справи області: Р. М. Щербан (Юськова), В. П. Ярощук,
Г. П. Семенюк, С. Б. Хомяк, Г. О. Полех, П. Р. Горун, Л. О. Бондар,
Н.  А.  Брижко,  Л.  І.  Вітренко,  С.  М.  Власова,  І.  М.  Довгалюк,  Г.  В.  За-
мерлюк, Т. І. Карпова, Н. Л. Кухлевська, Л. О. Музичук, М. І. Побережник,
Ф. М. Трофимчук [345].

В  облмуздрамтеатрі  колектив бібліотеки,  разом із  ко-
легами з області відзначали Всеукраїнський день бібліотек.
Заступник голови ОДА Михайло Назарук, начальник місь-
кого управління освіти Світлана Богатирчук-Кривко,  зас-
тупник міського голови Любомир Гладун, начальник облас-

ного управління культури Ярослав Мельник вітали працівників  галузі,
вручали грамоти та  премії.  На вечорі  виступили фіналісти обласного
конкурсу бібліотекарів, які до бібліотечної майстерності додали безліч
таланту. «Кращим бібліотекарем 1999 року» визнана завідувачка бібліо-
теки с. Немовичі Сарненського району Любов Жук. У фінал змагань від
обласної  бібліотеки вийшла Ірина Мелещук,  завідувачка відділу  мис-
тецтв.  Ще  сім  фіналістів  отримали  цінні  подарунки,  демонстрували
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вечірні  сукні  відомого  модельного  агентства.  Бібліотекарі  обласної
бібліотеки показали на сцені театру свій традиційний «капусник»: гумо-
ристичні замальовки з бібліотечного життя у стилі реп (виконавці – Ю.
Б. Габрилевич, М. М. Новікова, І. І. Мелещук) та «Інформація про пого-
ду Р. Писанки» (Т. В. Панчук), чим під кінець приголомшили публіку –
колег, читачів бібліотеки, партнерів [346].

У святковому концерті  взяли участь актори Рівненського обласного
театру ляльок,  солісти філармонії,  добрі  друзі  бібліотеки – Людмила
Гурова, Світлана Жуковська, Алла Кучерук, тріо «Контрасти».

1999 року змінилася завідувачка відділу обслуговуван-
ня спеціалістів сільського господарства. На посаду заступи-
ла Раїса Олександрівна Гірак.

Гірак  Раїса  Олександрівна,
1956 року народження. Закінчила Київський
державний інститут культури у 1982 р. Прий-
шла працювати у  бібліотеку  в  1985 р.  Раїса
Олександрівна  з  любов’ю  займалася  го-
родництвом, тому їй близькою була тема по-
пуляризації  сільськогосподарської  літерату-
ри. У період її призначення на посаду настав
час  скорочення  кількості  установ  і  органі-
зацій,  які  були пов’язані  з  сільським госпо-
дарством.  Зменшилося  надходжень  книг  і
періодичних видань, а отже – кількість спец-
іалістів,  які  зверталися  до  бібліотеки.  Тому
Раїса  Олександрівна  спрямувала  роботу
відділу  на  співпрацю  з  фахівцями  аграрної
галузі, фермерами, науковцями вищих та се-
редніх спеціальних навчальних закладів.  На
ділових зустрічах, організованих у бібліотеці,
обговорювалися  проблеми  формування  і
розвитку  аграрного  ринку  України,  наукових основ ведення землеробства  в
умовах  ринкової  економіки,  виробництва  продуктів  харчування,  розвитку
орендних відносин у сільському господарстві, особливостей фінансово-еконо-
мічної діяльності, збереження екології в системі пріоритетів незалежної Украї-
ни. Популярні теми для садоводів, городників, медоводів, травників-любителів,
тваринників  висвітлювалися  через  радіопередачі,  у  яких  брала  участь  Раїса
Олександрівна. Через роки діяльності вона пронесла співпрацю з Шубківською
науково-дослідною станцією.  Окрім Днів  інформації,  які  були традиційними,
вона організовувала наукові презентації досліджень учених, які там працюва-
ли, а також вшанування відомих осіб, які пов’язали своє життя з сільським гос-
подарством краю. Величезний напрям популяризації знань їй вдалося зробити
цікавим  та  інформативним  для  різних  груп  користувачів.  І  наслідки  Чорно-
бильської катастрофи, і  проблеми екології,  землі,  води, річок,  лісів,  повітря і
багато інших тем були у полі зору працівників відділу. У 2008 р. при об’єднанні
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двох відділів: сільськогосподарської і технічної літератури утворився відділ
інформації та документів виробничої тематики. Його очолила Р. О. Гірак. У
відділі стали працювати провідні бібліотекарі Наталія Миколаївна Литвинен-
ко, Тетяна Євгенівна Кучерук, Любов Ярославівна Жевченко, Людмила Анд-
ріївна Шапірко. Працівники з великим стажем і досвідом роботи, обізнані з
ресурсами,  тематикою,  застосовували  різноманітні  форми  роботи  у  по-
єднанні з запитами від конкретних аудиторій: студентів чи спеціалістів.

Раїса Олександрівна спрямовувала роботу відділу на застосування комп’-
ютерних технологій. Бібліотекарі відділу формували БД бібліографічних за-
писів з періодичних видань, які надходили в структурний підрозділ, інфор-
мували  спеціалістів  та  науковців.  Інформаційна  діяльність  набула  нових
форм.

Не зупиняючись на досягнутому, відділ відкрив свої експозиційні можли-
вості для представлення різноманітних виставок технічної творчості. Одним
із  перших  у  бібліотеці  відділ  розпочав  організацію  майстер-класів,  які  що-
неділі збирали залюблених у рукоділля і хендмейд людей. З 2015 року Раїса
Олександрівна Гірак перейшла працювати на посаду провідного бібліотека-
ря цього ж відділу, де працює й нині.

Це рік відзначення 60-річчя з дня заснування обласної
бібліотеки.  Багато заходів  було приурочено до цієї  дати.
Проведено науково-практичну конференцію «Регіональна
бібліотека в сучасному соціокультурному контексті», у якій
взяли участь теоретики і  практики бібліотечної  справи.  З

доповіддю  виступила  директор  В.  П.  Ярощук  і  декан  факультету
документальних комунікацій та менеджменту РДГУ Г. Власова. У бібліо-
теці  відбувся ювілейний вечір.  З  нагоди 60-річного ювілею бібліотеки
були вручені нагороди працівникам за професіоналізм і успіхи в роботі:
Грамота Міністерства культури України – Р. О. Гірак, А. В. Коваль, Л. Г.
Сахнюк, С. П. Ступницькій; грамоти обласної ради – Л. А. Василевській,
Л. А. Степанюк; грамоти облдержадміністрації – Н. Л. Плетьонці, Л. С.
Слесаренко; грамоти управління культури облдержадміністрації – Л. Ф.
Бузі, О. Веремчук, Г. Л. Дзівак, Л. О. Каленюк, Т. Є. Кучерук, Н. М. Лит-
виненко, Т. В. Матушевуській, Т. В. Панчук, Л. Г. Романчук, Н. І. Слимак,
Г. О. Споденюк, Л. М. Стадницькій, А. І. Хамедюк, Л. А. Шапірко. Уро-
чистою подією стала посвята в бібліотекарі молодих спеціалістів – Ми-
коли Кабриновича та Андрія Бірука. «Пам’ятні посвяти» вручив ветеран
бібліотечної справи О. К. Бондарчук [347].
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Колектив бібліотеки, у першому ряду – ветерани бібліотечної справи
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Покажчик «Одвічні джерела.
Острогу – 900».

З нагоди 900-річчя Острога вийшов з  друку бібліогра-
фічний покажчик «Одвічні  джерела.  Острогу  –  900».  До
цього часу не було укладено жодного бібліографічного по-
кажчика, який би висвітлював усі історичні періоди Остро-
га.  Фундаментальну  наукову  бібліографічну  роботу,  що

акумулювала відомості  про 1511 джерел,
було  здійснено  відомими  бібліографами
П. І. Демчук, Н. П. Тимощук і науковим
співробітником  Острозького  держав-
ного  історико-культурного  заповідника
Миколою Павловичем Маньком. Наукови-
ми консультантами були: доктор історич-
них наук,  професор, заслужений діяч на-
уки  і  техніки  України,  академік  Микола
Петрович Ковальський і кандидат педаго-
гічних наук, доцент Рівненського держав-
ного  гуманітарного  університету  Ірина
Володимирівна Мілясевич.  Даний покаж-
чик показав високі можливості бібліогра-
фів  і  відтоді  укладання  бібліографічних
посібників  про  міста  і  населені  пункти
краю  стало  пріоритетним  напрямом
бібліотеки [348].

Був підготовлений і виданий науково-допоміжний покажчик «Пам’ять
століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років». Видання містить відо-
мості про 1198 джерел, проанотованих і переглянутих укладачами Н. М.
Кожан та П.  І.  Демчук.  Упорядкований у 14 розділах матеріал містить
інформацію про першоджерела, науково-дослідну, науково-популярну,
навчальну, довідкову, публіцистичну, художню, мемуарну літературу і в
комплексі  відображає  відомості  про  місто  Дубно,  його  історію  і  су-
часність [349].

Спільно з Рівненським державним гуманітарним університетом до 60-
річчя  обласної  бібліотеки було видано біобібліографічний покажчик
«Бібліографи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки»,
упорядкований В. Р. Вавринюк та А. О. Кузнецовою за наукової редак-
ції  Г.  М.  Швецової-Водки та  В.  П.  Ярощук.  Покажчик інформує  про
опубліковані бібліографічні та наукові праці, подає розгорнуті бібліогра-
фічні відомості про знаних бібліографів, які працювали або й нині пра-
цюють в обласній бібліотеці – В. П. Гайдука, П. І. Демчук, К. В. Краєв-
ську, Л. С. Слесаренко, Н. П. Тимощук [350].
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Тимощук
Наталія Петрівна

Тимощук  Наталія  Петрівна,
1963 року народження. Закінчила
Ровенський  державний  інститут
культури у 1984 р. З 1984 р. пра-
цює  в  бібліотеці  у  відділі  крає-
знавчої  літератури і  бібліографії

спочатку  бібліотекарем,  старшим  бібліоте-
карем,  а  від  1993 р.  –  завідувачкою відділу.
Наталія  Петрівна  брала  участь  у  комплек-
туванні  фонду  відділу,  укладала  поточний
бібліографічний  покажчик  «Новини  крає-
знавчої літератури», надавала практичну до-
помогу бібліотекарям області  з  формування
ДБА з краєзнавства. Активно працювала над
створенням  бібліографічних  покажчиків,
була біля витоків формування електронного
краєзнавчого  каталогу.  Завжди  відкрита  до
новацій. У 2000 р. очолила групу фахівців зі
створення регіонального серверу «Інформа-
ційний портрет  Рівненщини»,  пізніше брала
участь у впровадженні та формуванні контенту всіх веб-продуктів бібліотеки та
їх реконструкції. Очолювала сектор підтримки веб-сайту бібліотеки та сайту «Ре-
гіональний інформаційний портал «Рівненщина».  Визначається  вимогливістю
до якості роботи та виконавської дисципліни до себе та колег. Відповідальність
і  висока  продуктивність  праці,  легке  сприйняття  і  освоєння нових технологій
завжди давали їй можливість впровадження інновацій. Нагороджена Грамотою
обласного управління культури за активну роботу в розвитку краєзнавчого руху
на Рівненщині (1999 р.). Продовжує працювати на посаді головного бібліотека-
ря у відділі інформаційних технологій та електронних ресурсів.

2000–2001  рр.  за  фінансової  підтримки  Міжна-
родного фонду «Відродження» розпочато проєкт «Регіо-
нальний сервер: Інформаційний портрет Рівненщини». Це
відкритий інформаційний ресурс про Рівненську область:
про її економічний потенціал, науку, культуру, медицину,

освіту, ресурси тощо. Інформацію формувала група бібліотечних пра-
цівників, повнотекстові файли опрацьовувались на предмет визначен-
ня та  введення ключових слів,  переведення у  формат HTML.  Основу
сайта складали три сторінки:  головна,  документи та бази даних.  Роз-
почато  формування  віртуальної  бібліотеки  –  представлено  двадцять
книг з  дотриманням авторського права.  У жовтні  2001 року інформа-
ційний ресурс було зареєстровано у пошукових системах мережі Інтер-
нет. Вперше дана робота була представлена на конкурсі Міжнародного
фонду «Відродження». У доповіді «Регіональний сервер: Інформацій-
ний портрет Рівненщини», вона була визнана кращою, що забезпечило
участь  спеціалістів  бібліотеки  у  Восьмій  Міжнародній  конференції
«Крим 2001» [352].
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Бібліотека отримала фінансову підтримку державного
управління екології та природних ресурсів області,  облас-
ного природоохоронного фонду облдержадміністрації для
проєкту «Екологічний резонанс».  Проєктом було перед-
бачено і реалізовано на базі бібліотеки інформаційну базу

знань з екологічних та природоохоронних питань на різних носіях, що
містить документи, видані як в Україні, так і за її межами. Для оператив-
ного обслуговування користувачів виділено 2 автоматизованих робочих
місця з  доступом до мережі  Інтернет.  Користувачі  могли використо-
вувати накопичені ресурси для підготовки дипломних проєктів, вивчення
регіональних економічних програм, екопросвітницької діяльності [351].

Сформовано електронну базу даних рішень органів влади та місцевого
самоврядування, де містяться тексти рішень сесій обласної ради за 1998
рік, розпоряджень облдержадміністрації з 1999 року – усього 325 доку-
ментів. Електронною поштою надсилалися рішення міської ради та роз-
порядження адміністрації. Загалом надійшло 380 документів. На той час
органи влади не мали власних сайтів, тому оприлюднення важливих для
громади документів здійснювала бібліотека.

Проєкт створення філії україно-американського фонду
«Сейбр-Світло», який розпочався, додав у фонд бібліотеки
сучасну літературу з США та Канади. Також фондом було
профінансовано передплату 30 назв періодичних видань.

Широкого розголосу набула виставка нової літератури
з  фондів  Української  наукової  сільськогосподарської
бібліотеки з м. Києва, яка діяла чотири місяці у відділі об-
слуговування працівників  сільського господарства.  З  нею
ознайомилися фахівці  міста,  області,  науковці,  студенти.

Вона сприяла реструктуризації  управління АПК, формуванню земель-
них відносин на засадах приватної власності,  популяризації  знань про
нову економічну політику в  сільськогосподарському виробництві.  Вис-
тавка експонувалась і в центральних районних бібліотеках області.

У  бібліотеці  розпочав  роботу  «Клуб ділових  жінок» під  керівниц-
твом заступника міського голови А. Я. Ясенчук. Вона згуртувала 60 яс-
кравих  ділових  жінок  для  плідного  відпочинку і  реалізації  «жіночих
ідей». До клубу увійшли працівники бібліотеки – Р. М. Щербан (Юсь-
кова), Л. С. Слесаренко, В. П. Ярощук.

Пройшли ювілейні читання, присвячені 75-річчю краєзнавчого руху в
Україні та 10-річчю створення краєзнавчої спілки, де чимало краєзнавців
взяли участь в організації та проведенні цих заходів.

100-річчю Товариства дослідників  Волині,  заснованого в  Житомирі,
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була присвячена зустріч краєзнавців Рівненщини та Житомирщини.
У відділі мистецтв організовано творчий вечір-концерт солістки-вока-

лістки обласної філармонії Людмили Гурової, користувачки бібліотеки
та активної учасниці творчих імпрез [353].

Творча зустріч волинських та рівненських письменників відбулася у
«Поетичній  вітальні».  Літератори читали  свої  твори.  Письменники з
Луцька подарували свої книги.

 В Україні, серед фахівців бібліотечної галузі йшли про-
цеси пошуку вірних зважених рішень щодо автоматизації
бібліотечних  технологій.  У  Вінницькій  РОУНБ відбулася
Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Ство-
рення та інтеграція інформаційних ресурсів бібліотек» (9–

12 жовтня 2000 р.). Міністерство культури і мистецтв України предста-
вило доповідь начальника відділу бібліотек Т. М. Прокошевої – «Полі-
тика Міністерства культури в галузі створення та інтеграції інформацій-
них ресурсів українських бібліотек». Співдоповіді зробили генеральний
директор НПБ України А. П. Корнієнко – «Міжнародні контакти НПБ
України та пошук додаткових інформаційних ресурсів», заступник гене-
рального директора НПБ України В.  О.  Александров – «Перспективи
взаємодії Національної парламентської бібліотеки України і регіональ-
них бібліотек в галузі інформатизації», заступник генерального дирек-
тора НПБ України Т.  І.  Вилегжаніна – «Перспективи взаємодії  націо-
нальних і регіональних бібліотек в галузі автоматизації і каталогізації».
Доповіді обговорювалися на круглому столі «Створення і використання
інформаційних ресурсів регіону». Виступили колеги-директори з Кіро-
воградської ОУНБ (О. М. Геращенко), Миколаївської ОУНБ (Н. Ф. Бог-
за), Луганської ОУНБ (І. П. Рибянцева) та Херсонської ОУНБ (Н. І. Ко-
ротун).  Директор Рівненської  ОУНБ В.  П Ярощук представила виступ
«Організація  доступу  до  інформаційних  ресурсів  області:  проблеми,
шляхи їх вирішення» [354].

У бібліотеці було проведено конкурс «Спеціаліст року».
Переможцями стали: Галина Лукашівна Дзівак, завідувачка
відділу книгосховища, – у номінації «Формування та збере-
ження документно-інформаційних ресурсів»,  Марія Федо-
рівна Гриськова, завідувачка сектору каталогізації, – у номі-

нації  «Впровадження сучасних технологій»,  Тетяна Євгенівна Кучерук,
провідний бібліотекар, – у номінації «Робота з читачами», Світлана Петр-
івна Ступницька, головний бібліотекар, Павліна Іванівна Демчук, завіду-
вачка інформаційно-бібліографічного відділу,  –  у  номінації  «Наукова
діяльність» [355].
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Кучерук
Тетяна Євгеніївна

Гриськова
Марина Федорівна

 Кучерук  Тетяна  Євгеніївна,
1959 року народження. Закінчила
Ровенський державний інститут
культури у 1983 р. Працює у біб-
ліотеці  з  1976  р.  бібліотекарем,
спочатку  –  в  читальній  залі,  а  з

1995 р. – у відділі технічної літератури на по-
саді  провідного  бібліотекаря.  Здійснювала
інформування спеціалістів  спільно з  ЦНТІ  та
Центром зайнятості. Тетяна Євгеніївна актив-
но  включилася  у  проєкт  бібліотеки  «Живе
краєзнавство», проводить пішохідні екскурсії
для містян, екскурсії бібліотекою. Продовжує
працювати  бібліотекарем  у  відділі  обслу-
говування.  За  успішну  роботу  отримувала
грамоти обласного управління культури.

 Гриськова Марина Федорівна,  1957  року
народження. Закінчила Ровенський держав-
ний інститут культури у 1981 р. З 1982 р. зара-
хована  до  штату  бібліотеки  у  відділ  крає-
знавчої  літератури,  з  1983 р.  –  у  відділ  об-
робки  літератури  і  організації  каталогів  на
посаду  старшого  бібліотекаря.  Спеціалізу-
валася на систематизації документів, редагу-
вала  систематичний  каталог  з  питань  сус-
пільних  та  технічних  наук.  Надавала  мето-
дичну допомогу з систематизації документів
колегам з бібліотек області. Проводила пере-
систематизацію каталогів на систему ББК. Ак-
тивно працювала  у  напрямі  перекладу  ББК
українською мовою. З 1990 р. працювала над
створенням електронного каталогу. У 2003 р.
брала участь  у  впровадженні  в  роботу  біб-
ліотеки АБІС «ІРБІС».  Висококваліфікований
спеціаліст, відповідальна і сумлінна у роботі.
Брала  участь  у  профспілковій  діяльності,
була членом профкому бібліотеки. Нагород-
жувалася  грамотами  управління  культури
облдержадміністрації та обкому профспілки працівників культури. Звільнилася
в 2006 р.
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2001

Нова  перемога  на  теренах
наукової діяльності бібліотеки.
Міністерство культури України
спільно  з  Національною  пар-
ламентською  бібліотекою  Ук-

раїни провело конкурс на  кращу науково-
дослідну  роботу  серед  обласних  універ-
сальних наукових бібліотек України. Рівнен-
ська ОУНБ надіслала на конкурс матеріали
маркетингового регіонального дослідження
«Зовнішні  інформаційні  ресурси м.  Рівного
(1999–2000 рр.)».  За розробку оригінальної
проблеми  колектив  бібліотеки  відзначено
Почесним дипломом ІІ ступеня. Досліджен-
ня  було  виконано  директором В.  П.  Яро-
щук, завідувачкою відділу наукової роботи і маркетингу Т. В. Бори-
сюк і провідним методистом С. П. Ступницькою. Воно визначене як пер-
ше бібліотекознавче дослідження, присвячене зовнішнім по відношенню
до обласної  бібліотеки  інформаційним ресурсам і  виявленню конку-
рентів.

Після прийняття Указу Президента України Л.  Кучми
«Про заходи щодо розвитку національної складової мережі
Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі
в Україні» бібліотека поставила собі за мету відкрити Інтер-
нет-центр.  Розпочала  шукати  фінансові  можливості.  У

квітні  було вперше відкрито Інтернет-центр за  підтримки приватного
підприємства  «Контур-Плюс» (директор Євген  Маркович  Левченко).
Тут пройшли навчання та набули навичок користування пошуком у ме-
режі Інтернет працівники бібліотеки.  Було відпрацьовано роботу з на-
дання  бібліотечних  послуг  користувачам.  Завдячуючи  комерційному
Інтернет-центру, бібліотека отримувала кошти від оренди та безкоштов-
ний Інтернет по всій бібліотеці впродовж 7 років [356].

Бібліотека на конкурсній основі отримала грант від Посольства США
в Україні для виконання проєкту «Leap». Унікальність його здійснення
на Рівненщині  полягає  у  тому,  що обласна бібліотека виграла проєкт
«Інтернет у  районній бібліотеці»  для трьох районних бібліотек.  Було



197

встановлено комп’ютери,  організовано підключення до Інтернету,  що
також було на той час проблемою у районних центрах області. Відкрито
Інтернет-центри у Березнівській, Радивилівській і  Сарненській ЦРБ, де
безкоштовно надавався доступ до Інтернету.  Для бібліотечних праців-
ників проведено навчання з опанування роботи на ПК та в мережі Інтер-
нет. Розпочато формування веб-сайтів.  Перший веб-сайт був виставле-
ний в мережу Інтернет ЦРБ м. Радивилова, в кінці року свої веб-сайти
виставили Сарненська та Березнівська районні бібліотеки [357].

До 10-ї  річниці  незалежності  України у  бібліотеці  від-
бувся книжковий ярмарок «Рівненщина книжкова».  Була
організована велика виставка, у якій взяли участь усі видав-
ництва області, завітали гості з Луцька, Кременця і Терно-
поля,  які  представили видання за  останні  три  роки.  Біля

стендів  були  зустрічі  з  авторами,  автограф-сесії,  книги  можна  було
придбати. Видавництва щиро дарували бібліотеці книги. Неабияке вра-
ження асортимент книг справив на вчителів шкіл, викладачів вишів, сту-

Працівники бібліотеки і співробітники ПП «Контур-плюс» на відкритті Інтернет-центру.
Зліва направо (стоять): Володимир Гузь, Ірина Шеремета, Сергій Мацапура,

Віктор Логодюк, Валентина Нєчаєва, Сергій Савченко, Наталія Корнійчук,
Євген Левченко; сидять: Раїса Щербан, Валентина Ярощук, Павліна Демчук
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дентів.  Керівники  облдерж-
адміністрації,  обласного  уп-
равління культури відзначили
видавців  Почесними  гра-
мотами.

Акцію зі  збору літератури
медичної тематики зініціюва-
ли працівники відділу абоне-
мента.  ВАТ «Рівнефармація»
розпочало збір книг через ап-
течну мережу.  Директор під-
приємства  Василь  Степанчук
для  інформаційно-просвіт-
ницької  роботи відділу пере-
рахував  на  рахунок  бібліо-
теки  кошти  для  придбання
науково-популярної  літера-
тури [358].

Всеукраїнський  день  біб-
ліотек  усі  заклади  міста  від-
значили  в  обласному  музич-
но-драматичному театрі. Пра-
цівники були нагороджені грамотами і подяками, цінними подарунками від

Ярмарок «Рівненщина книжкова». Зліва направо: Любов Каленюк, Неоніла Кожан,
директор бібліотеки Валентина Ярощук, начальник відділу у справах преси та
книговидання Валерій Черепуха та директор Рівненської обласної друкарні
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органів обласної влади. Особисту Подяку Президента України Л. Кучми
отримала директор бібліотеки Валентина Ярощук, почесну грамоту обл-
держадміністрації та обласної ради – заступник директора Раїса Щербан
[359].

 Завершила роботу на посаді завідувачки відділу вико-
ристання та збереження документного фонду Галина Лука-
шівна  Дзівак  і  продовжила працювати  провідним бібліо-
текарем.

 Дзівак  Галина  Лукашівна  на-
родилася  у  1946 році.  Закінчила
Київський  державний  інститут
культури  у  1972  р.  Прийнята  в
бібліотеку у вересні 1982 р. на по-
саду бібліотекаря,  з  травня 1985

р. працювала старшим бібліотекарем. З січня
1994 р. – завідувачкою відділу використання
та збереження документного фонду.  Галина
Лукашівна  ініціювала  очищення  фонду  від
дублетної  літератури,  активно працювала  в
напрямі  розвитку  обмінно-резервного фон-
ду,  дислокації  фонду  журнально-газетних
документів.  Сумлінна,  наполеглива,  відзна-
чилася  тим,  що  добре  знала  бібліотечний
фонд книгозбірні,  адже попередньо займа-
лася його комплектуванням. Вона розпочала
і здійснила передислокацію фонду книгосхо-
вища, вивільнила місце від дублетних доку-
ментів, провела аналіз використання дублетів періодичних видань. Галина Лу-
кашівна упорядкувала фонд рідкісних і  цінних видань,  популяризувала його.
Була  нагороджена  грамотами  обласного  управління  культури  та  облдерж-
адміністрації. У 2001 р. перейшла на посаду бібліотекаря. Звільнилась у 2013 р.

Від Галини Лукашівни Дзівак відділ використання та збереження до-
кументного фонду прийняла Марія Андріївна Тишковець.

2002

Дзівак Галина Лукашівна

Яскравою  миттєвістю  були  дні  23–25  січня,  коли  у
бібліотеці  відбувався  інформаційний  ярмарок  «Сучасна
Британія»,  організований спільно з  Посольством Великої
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Заступник голови Рівненської ОДА П. Саух відкриває інформаційний ярмарок.
Ліворуч – посол Великої Британії Роланд Сміт з дружиною Кетрін

Британії  в  Україні  та  Британською Радою.  У відкритті  ярмарку взяли
участь Надзвичайний і  Повноважний Посол Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Роланд Сміт з дружи-
ною Кетрін, а також керівництво області, заступник голови ОДА Петро
Саух.  Для 3000 учасників,  представників  владних структур,  керівників
підприємств, викладачів англійської мови, активістів громадських орга-
нізацій, журналістів, бібліотечно-інформаційних фахівців, студентської
та учнівської молоді було проведено 31 спеціальний семінар.

У бібліотеці  була розгорнута фотовиставка «Німці  на північній Ук-
раїні – Волинь і Київ». Ідея виставки належала Ніколаусу Арндту (урод-
женцю Рівного).  На виставці  представлено фото про життя німецьких
поселень, про їх культуру, освіту, ремесла та побут, громадські органі-
зації  і  громадських діячів.  Окремий стенд  присвячений відомому ме-
ценату довоєнних років барону Федору Штейнгелю. Виставку предста-
вили Володимир Дейніс, Олександр Гартунг, вона викликала неабиякий
інтерес серед рівнян. На Рівненщині жило в цей час 2,5 тис. етнічних нім-
ців.  Обласною бібліотекою підготовлено виставку книжкових, газетно-
журнальних документів. З Рівного виставка переїхала до Одеси.

До  60-річчя  УПА  приурочена  виставка  «Повстанські  мотиви  Ніла
Хасевича», що демонструвалась у відділі обслуговування документами
з мистецтва. На ній було представлено декілька десятків повстанських
замальовок художника. Цікавою була і виставка художника з села Но-
востав  Рівненського району М.  Пашковського та  рівненських худож-
ників Р. Хвесая та А. Єлсукової. Відбулася презентація нової книги Є.
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Шморгуна «Шість століть Велигорських». Цей твір дослідницько-доку-
ментальний. Описує родовід відомої великої родини, корені якої сяга-
ють шести століть. У залі зібралася велика родина – усі знані люди
[360].

Уперше, за часів незалежності України, побачила світ книга Івана
Огієнка, митрополита Іларіона «Слово про Ігорів похід», презентована
всім, хто зібрався у залі бібліотеки. Книга вийшла завдячуючи мецена-
там та ініціативі просвітян краю, зокрема Михайлу Борейку. Виданням
книги просвітяни долучилися до святкування 2000-ліття Різдва Христо-
вого і 200-ліття виходу в світ «Слова о полку Игоревим». На заході вис-
тупили: доктор філології Ярослав Поліщук, молодий вчений Олександр
Крупка, голова обласного краєзнавчого товариства Іван Пащук [361].

Приїхав із Франції презентувати книгу на свій 90-літній ювілей Воло-
димир Основич-Мельник, уродженець Рівненщини. У бібліотечній
«Світлиці» зібралися журналісти, краєзнавці, музейники. Колишній воїн
УПА представляв книгу «Мій шлях до світла й волі». Про автора і книгу
розповіли Олекса Новак, Михайло Підлипний, Євгенія Гладунова, Іван
Пащук, Микола Свердлюк, Андрій Кібіта та Анатолій Грицай. Досі кре-
мезний у свої 90 літ, пан Володимир був вдячний усім присутнім і сказав,
що кращої презентації і не могло б бути, як на Рівненщині, і запросив
усіх присутніх у кафе бібліотеки, де були накриті частуваннями столи
[362].

Започаткований у 2001 році за підтримки Рівненського державного
управління екології та природних ресурсів проєкт «Екологічний резо-
нанс», натхненником якого була Раїса Миколаївна Щербан (Юськова),
охопив роботою працівників різних відділів. Велику обізнаність у темі й
фантазію в її подачі виявили працівники закладу Людмила Шапірко,
Раїса Гірак, Галина Конарчук. Була організована школа молодого еко-
лога «Живи природо». Слухачі школи ознайомилися із заповідними
місцями України та Рівненщини, відвідали місцевий ентомологічний за-
казник «Бармаківський», провели фенологічні спостереження, взяли
участь у екологічних вікторинах, конкурсах на кращий прозовий та по-
етичний твір природничої тематики. Серед різноманітних заходів була і
презентація видання «Звіт про стан навколишнього природного середо-
вища в Рівненській області у 2001 році». Три роки поспіль проходили
ділові зустрічі «Екологічно чистим продуктам – широку рекламу». Учас-
ники дізнавались про виробників продуктів, про роботу експертів і сан-
ітарних лікарів, представників управління захисту прав споживачів, оз-
найомлювались з асортиментом виробів, отримали інформацію з техно-
логії виготовлення, і, що особливо вражало учасників, – мали мож-
ливість покуштувати продукцію.
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Покажчики бібліотеки

Започатковано випуск наукових біобібліографічних по-
сібників із серії «Дослідники Рівненського краю». До тепе-
рішнього часу вийшло 6 випусків.  Перший посібник із цієї
серії – «Історіограф Волинської землі», приурочений до 70-
річчя від дня народження історика, краєзнавця, дослідника

Волинської землі, ветерана музейної справи Рівненщини Гурія Васильо-
вича Бухала. Продовжили серію інші випуски, присвячені відомим нау-
ковцям і краєзнавцям: «Вибір на все життя»: до 65-річчя Івана Григоро-
вича Пащука (2004), «Криниці щедрої душі»: до 70-річчя від дня народ-
ження Григорія Семеновича Дем’янчука (2006), «Причастя словом»: до
60-річчя  з  дня  народження  Богдана  Йосиповича  Столярчука  (2007),
«Ходіть, поки маєте світло…»: покажчик про історика, архівіста, краєз-
навця Володимира Євтуховича Рожка (2009), «Меремінський Артур Йо-
сипович: науковець, природознавець, читач» (2012). У посібниках відоб-
ражаються  відомості  про документи,  присвячені  діяльності  видатних
осіб краю, представлена хронологія їхнього життя, окремі документи з
приватних архівів. Укладачами та редакторами даних покажчиків є: Нео-
ніла Михайлівна Кожан, Лідія Михайлівна Малишева, Людмила Адамів-
на  Степанюк,  Любов Миколаївна  Каленюк,  Павліна  Іванівна  Демчук,
Ніна Олексіївна Нікітіна, Валентина Петрівна Ярощук, Людмила Гордії-
вна Сахнюк, Олександра Леонідівна Промська, Зінаїда Миколаївна Ти-
рак.

Для науковців та краєзнавців укладено науковий біобібліографічний
покажчик  «Музейні  фахівці  Рівненщини»  (2015),  що  містить  81  пер-
соналію. В розрізі персоналій представлена коротка довідка про особу,
бібліографічні списки наукових праць та публікацій, а також матеріалів
про них. Укладачами видання є Неоніла Михайлівна Кожан та Лідія Ми-
хайлівна Малишева. Консультантом був Володимир Макарович Муши-
ровський,  провідний  науковий  співробітник  Рівненського  обласного
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краєзнавчого музею. Дане видання є оригінальним і самобутнім на тере-
нах нашої  країни.  Редакторами видання були Олександра Леонідівна
Промська, Людмила Гордіївна Сахнюк та Ірина Валеріївна Давидчук.

Уперше в бібліотеку для користувачів було придбано та
організовано доступ до комп’ютерної бази даних «Ліга: За-
кон», яка на той час надавала найзручніші сервісні послуги
з пошуку нормативно-правових документів, прийнятих ви-
щими органами державної влади України.  Читачі  активно

використовували усі її частини: «Загальне законодавство», «Типові до-
кументи і форми» і БД «Ліга: Регіони». Остання представляла докумен-
ти про діяльність виконавчих органів окремих областей України, в т.ч. і
Рівненської.  Цією базою послуговувалися правники фірм,  управлінці,
керівники і службовці. Це були перші кроки на шляху до електронного
урядування [363].

Продовжується розвиток інформатизації бібліотек об-
ласті. Над створенням електронних баз даних працює Куз-
нецовська ЦМБ, документами на електронних носіях задо-
вільняють  інформаційні  запити  користувачів  у  Здол-
бунівській  і  Костопільській  ЦРБ,  придбано  комп’ютерне

обладнання для Рокитнівської  та  Зарічненської  ЦРБ.  Системного ха-
рактеру набуває діяльність центрів регіональної інформації в ЦРБ, через
які  громада дізнається  про діяльність  органів  місцевої  влади і  управ-
ління, отримує відповідь на питання соціального характеру.

Унікальну роботу було проведено відділом маркетингу та  наукової
роботи зі  зміни структури бібліотечної системи області.  Відповідно до
розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від
22 липня 2002 року № 431 «Про реорганізацію бібліотечної мережі об-
ласті»  з  метою удосконалення системи інформаційного забезпечення
населення області,  раціонального використання бюджетних коштів,  в
порядку експерименту, терміном на 3 роки в районах області розпочато
реорганізацію системи бібліотечного обслуговування населення, шляхом
об’єднання публічних і шкільних бібліотек в єдину централізовану сис-
тему публічно-шкільних бібліотек з підпорядкуванням відділам культу-
ри.  Даним експериментом було передбачено:  переведення бібліотек в
комфортніші  умови,  просторіші,  опалювані  приміщення;  об’єднання
інформаційних ресурсів публічної і шкільної бібліотек; використання при-
міщень школи, сільської ради; поліпшення якісного складу бібліотечних
працівників;  виконання  доручення  Президента  України  Л.  Д.  Кучми
щодо підвищення оплати праці до повної ставки посадових окладів, рац-
іональне  використання бюджетних коштів;  надання централізованим
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системам статусу повної юридичної особи (виділення окремих бухгал-
терій),  виділення окремим рядком фінансування бібліотечних систем у
місцевих бюджетах. Цим розпорядженням затверджено зразковий Статут
централізованої системи публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ).

На  виконання  вищезазначеного  розпорядження  голови  облдерж-
адміністрації  в  кожному  районі  прийняті  аналогічні  розпорядження
голів райдержадміністрацій, затверджено Статут ЦСПШБ; розроблено
й затверджено структуру ЦСПШБ та штатний розпис.

На допомогу бібліотекам області було розроблено пакет типових до-
кументів: Статут ЦСПШБ, Положення про публічно-шкільну бібліотеку,
Положення про формування фонду ЦСПШБ, Посадова інструкція, По-
садова  інструкція  завідувача  (бібліотекаря)  ЦСПШБ,  методичні  ре-
комендації  «Діяльність  закладів  культури  в  культурно-дозвіллєвому
комплексі».  Узагальнено і  видано в серії  «Рекомендує практик» досвід
роботи ПШБ с. Малушка Костопільської ЦСПШБ.

Проведенню експерименту передував глибокий аналіз досвіду роботи
Костопільської ЦСПШБ, котра успішно працювала в умовах об’єднання
протягом  5  років.  Систематично  проводився  моніторинг  діяльності
бібліотек в умовах експерименту, результати щомісячно заслуховували-
ся на засіданнях голови облдержадміністрації.

З метою підвищення кваліфікації  бібліотечних працівників  в  умовах
об’єднання проводилися  навчання спеціалістів  галузі  за  участю про-
відних спеціалістів управління освіти облдержадміністрації, відділів ос-
віти  райдержадміністрацій:  1  серпня  2002  року  –  семінар-практикум
«Об’єднання публічних та шкільних бібліотек: етапи реалізації» (на базі
Костопільської  ЦРБ);  26–27  листопада  2002  року  –  школа  керівника
«Формування стратегічного розвитку бібліотек нового типу» (на базі Бе-
резнівської  ЦСПШБ);  13  березня  2003  року  –  семінар-практикум
«Бібліотечні  фонди:  формування і  збереження в  умовах реорганізації
бібліотечної мережі» (на базі обласної бібліотеки).

Методичне забезпечення життєздатності експерименту і бібліотеч-
них закладів здійснювали заступник директора з наукової роботи Р. М.
Щербан (Юськова), завідувачка відділу маркетингу і наукової роботи С.
П.  Ступницька,  методист  Н.  П.  Волян та  ін.  Великий організаційний
вклад внесла інспектор обласного управління культури Світлана Пет-
рівна Шарафан [364].

Бібліотека розпочинає видавати інформаційний бюле-
тень «Інва.net» для осіб з інвалідністю, у якому подавалася
інформація про те,  як боротися з  хворобою, консультації
лікарів, психологів, священників, про нове у законодавстві,
відповіді фахівців соціальної сфери. Також висвітлювалася
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творчість  людей з  інвалідністю,  діяльність  громадських організацій.  У
«Панорамі подій» можна було прочитати про різноманітне й цікаве жит-
тя і дозвілля осіб з інвалідністю. «Інва.net» надходив у кожну бібліоте-
ку. У 2020 році вийшов 35-ий випуск бюлетеня. Дане видання не має ана-
логів на теренах вітчизняної бібліотечної практики. Розпочато форму-
вання аудіокопії видання, що оприлюднюється на сайті обласної бібліо-
теки «Аудіобібліотека» (http://audio.libr.rv.ua).

Випуски «Інва.net» різних років

Робота над виданням інформаційного бюлетеня сформувала велику
групу осіб з інвалідністю, не охоплених бібліотечним обслуговуванням.
Бібліотека започатковує напрям діяльності,  за  яким впроваджувалися
послуги,  в  т.  ч.  для віддалених користувачів.  Інформацію до бюлетеня
готували працівники бібліотеки,  організатор цієї  роботи –  заступник
директора Раїса Миколаївна Щербан (Юськова).

У 2002 р. завершила роботу на посаді завідувачки відділу
обслуговування користувачів у читальній залі Ніна Олексі-
ївна Нікітіна.

 Нікітіна Ніна Олексіївна, 1947 року народження. Закінчила Ровенський дер-
жавний педагогічний інститут у 1969 р., за фахом – учитель російської мови і
літератури.  Зарахована у  штат  бібліотеки 20 лютого 1970 р.  на  посаду бібліо-
текаря, з 1977 р. – бібліограф читальної зали, з 1987 р. – головний бібліотекар,
з 1988 р. – завідувачка читальної зали. На період її роботи припали кардинальні
зміни у політичному житті країни – Горбачовська «відлига» і  відкриття «білих
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Нікітіна Ніна Олексіївна

Шеремета
Ірина Володимирівна

плям» в історії і літературі. Ніна Олексіївна пер-
ша читала нові твори. Вона творчо підходила до
проведення  зустрічей  інтелігенції  у  клубі
«Співрозмовник»,  особисто  його  очолювала.
Вільно  перейшла  на  українську  мову  спіл-
кування і на її плечі ліг великий пласт – відкрит-
тя  українських  письменників  і  закритих  тем в
українській історії. Вона організатор численних
заходів і незмінна їх ведуча. Своєю присутністю
робила заходи інтелектуальними. Навколо Ніни
Олексіївни групувалися вчені, літературознавці,
просвітяни, рівненські письменники. Сама Ніна
Олексіївна дуже творча людина. Їй було цікаво
відкривати для себе письменників і вона із за-
доволенням ділилася інформацією,  яку «нако-
пувала» з  літератури.  Маючи напрацювання в
організації  заходів  з  популяризації  літератури
вона ділилася своїм досвідом. Н. Нікітіна уклала
статтю про створення сценарію масового захо-
ду [365]. Це ймовірно чи не єдина стаття з цього питання, написана бібліотека-
рем-практиком. Ніна Олексіївна прагнула до новизни в роботі,  багато читала
нову літературу, намагалася перенести це своє захоплення на користувачів кни-
гозбірні, колег і друзів. Ще вона вміла опановувати серйозне читання і переда-
вати враження про такі твори. Усі 23 роки на посаді завідувачки відділу старан-
но берегла фонд і активно поповнювала його. Для цього вона співпрацювала з
науковцями і читачами. Їхні замовлення і запит на книги старанно передавала у
відділ  комплектування.  Ніні  Олексіївні  були доступні  усі  форми бібліотечної
роботи: вона вміло проводила екскурсії по бібліотеці для різних груп, укладала
книжкові й віртуальні виставки, виступала перед вчителями і учнями шкіл, вик-
ладачами і студентами вишів. Пізніше, коли вона перейшла працювати у відділ
краєзнавства  (2003  р.),  ми  ще  побачили  її
блискучу  бібліографічну  діяльність  [366].
Звільнилася з бібліотеки 2 квітня 2012 р.

Шеремета  Ірина Володимирівна,  1958 року
народження.  Закінчила  Дніпропетровський
державний університет  у  1982 р.  У  бібліотеку
прийнята старшим інженером з обслуговуван-
ня приміщення у 1990 р. З 1992 р. – головний
інженер. До своїх обов’язків ставилася сумлін-
но,  була  ініціативною,  комунікабельною,
відповідальною.  Системно  і  вчасно  виявляла
проблемні місця і заздалегідь розробляла захо-
ди із усунення недоліків. За її інженерним на-
глядом здійснювалася  заміна  перекриття  між
поверхами  у  відділі  книгосховища,  ремонт
даху,  тепломереж і  каналізації,  реконструкція
житлового  будинку  по  вул.  С.  Петлюри  31-а.
Звільнилася з посади у 2007 р [367].
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2003

У грудні 2002 року підписано Державний акт про введен-
ня в експлуатацію житлового будинку (вул. С. Петлюри, 31-
а),  що  знаходився  на  балансі  бібліотеки.  Будинок  був  у
реконструкції  10  років,  але спільними зусиллями адмініс-
трації  бібліотеки,  головного  інженера  І.  В.  Шеремети  та

мешканців будинку він був введений у експлуатацію.  У цей час праців-
ники культури вже не отримували безкоштовного житла.  Чотири сім’ї
працівників бібліотеки отримали ордери для поселення у нові квартири:
Г. О. Дмитрієва, Г. О. Споденюк, Н. М. Литвиненко, А. С. Яцкович.

На виконання розпорядження голови облдержадмініс-
трації  № 752 від 26 грудня 2002 р.  «Про створення регіо-
нального інформаційного порталу» була змінена структура
бібліотеки на 2003 рік, сформовано Регіональний інформа-
ційний центр. У Центрі, у секторі консультування та інфор-

маційних послуг діяло для користувачів на безоплатній основі 2 Інтер-
нет-місця. Понад 800 консультацій і довідок за рік було надано за допо-
могою БД «Ліга: Закон», встановленої на окремому ПК. Додатково, для
навчання персоналу і бібліотекарів області, використовувався Інтернет-
центр  орендаря  закладу,  власника  ПП  «Контур-плюс»,  приватного
підприємця Є.  М.  Левченка на безоплатній основі.  Це ж підприємство
сплачувало вартість Інтернету в бібліотеці та забезпечувало прокладан-
ня двох виділених інтернет-каналів.

Було сформовано сектор «Регіональний інформаційний портал». Ке-
рівником проєкту «Регіональний інформаційний центр» була призначена
Р.  М.  Щербан (Юськова),  а  керівником робочої  групи сектору «Регіо-
нальний інформаційний портал» – П. І. Демчук, працівниками з форму-
вання «Інформаційного порталу Рівненщини» були: Н. П. Тимощук, М.
В. Ярощук,  М. І. Куций, М. М. Новікова (Басіч). За рік було здійснено
аналіз представлення інформації про регіон на порталах і  сайтах в ме-
режі,  розпочато формування ядра контенту порталу – каталогу регіо-
нальних веб-ресурсів. Було виявлено 620 веб-ресурсів, до каталогу вне-
сено 457. Опис відібраних сайтів здійснювався за стандартом для опису
цифрових ресурсів  – Дублінське ядро метаданих.  Сформовано 220 по-
внотекстових інформаційних сторінок для рубрик «Цільові  програми»,
«Пам’ятні  місця»,  «Освіта»,  «Медицина»,  «Культура»,  «ЗМІ».  Проєкт
реалізовувався за кошти Міжнародного фонду «Відродження».
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Сайт «Регіональний інформаційний портал «Рівненщина»»

 Відбулася перша спроба надання інформаційно-бібліографічних по-
слуг  користувачам через  віртуальне  середовище.  На сайті  бібліотеки
http://libr.rv.ua було відкрито віртуальну довідку. Бібліотекарі впродовж
робочого дня надавали відповіді на запитання. Віртуальна довідка щоро-
ку ставала все більш запитуваною, навіть через роки, коли Інтернет зба-
гатився інформацією і інші бібліотеки почали надавати аналогічні послу-
ги. Причиною частого звернення було те, що відповіді орієнтували кори-
стувача на україномовні джерела як в мережі Інтернет,  так і  в  фондах
бібліотеки.  Уперше у  бібліотеці  була  здійснена  організація  інтернет-
трансляції для лікарів-ендоскопістів м. Рівного та області, які спостері-
гали за ходом Національної Школи гастроентерологів та гематологів, що
проходила в м. Ярославль (Росія) [368].
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 Це рік початку довготривалого проєкту «Вікно в Аме-
рику» за підтримки Посольства США в Україні. Реалізову-
вався він на базі відділу обслуговування документами іно-
земними мовами. Незмінний керівник проєкту – завідувач-
ка відділу Світлана Олександрівна Волкова. Відділ був осна-

щений комп’ютерами, сканерами, принтерами, ксероксом, магнітофоном
і музичним центром. Пізніше придбано мультимедійний проектор з муль-
тимедійною дошкою.  Від  Посольства США в Україні  отримано елект-
ронні читанки з під’єднанням до БД «Амазон» та айпеди для використан-
ня читачами. На окремому ПК встановлено програму для самостійного
вивчення англійської  мови «Розетта  Стоун».  Був  максимально повно
укомплектовано фонд з  вивчення англійської  мови,  американської  де-
мократії, звичаїв та способу життя у США. У проєкті «Вікно в Америку»
розпочав роботу «English club» на чолі з волонтерами Корпусу Миру, які
вели гуртки з  вивчення англійської  мови,  організовували дозвілля  та
передавали знання про Сполучення Штати Америки:  культуру,  освіту,
економіку, історію, визначні політичні події. У відділі впроваджувалися
нові  технології  роботи  з  електронними  документами,  використання
новітніх електронних пристроїв, програм і форм роботи з відвідувачами.

Інформаційний ресурс центру «Вікно в Америку» формувався CD-дис-
ками  з  різноманітною  інформацією.  Це  поклало  початок  комплек-
туванню фонду бібліотеки на нових електронних носіях. У бібліотеці бу-
ло надано можливість перекладу і використання інформації з CD. Сьо-
годні у кожній із галузевих читальних зал представлено даний вид доку-
ментів.

З вересня при відділі  літератури іноземними мовами розпочав діяти
«Ресурсний центр для викладачів англійської мови», як багатоцільовий
педагогічний центр,  де  проводяться семінари,  конференції,  тренінги з
питань викладання англійської  мови.  Вчителі  шкіл  та  викладачі  вишів
використовують фонд центру,  а  також електронні  бази даних.  На базі
центру  проводяться  презентації  різних  освітніх  програм,  які  підтри-
муються урядом США. Центром послуговуються вчителі, які проходять
підвищення кваліфікації в обласному центрі, та студенти-філологи.

Волкова  Світлана  Олександрівна  народилася  28  вересня  1955
року.  Закінчила Київський державний інститут  культури в  1979 р.
Прийнята  в  бібліотеку  1  серпня  1979  р.  на  посаду  бібліотекаря.  З
1980 р. – головний бібліотекар відділу іноземної літератури з вико-
нанням обов’язків завідуючої структурним підрозділом. З січня 1999
р. обіймала посаду завідувачки відділу обслуговування документа-

ми іноземними мовами. Світлана Олександрівна володіє англійською мовою.
Вона організовувала роботу  з  формування підсобного фонду та  ДБА відділу,
електронний каталог документів іноземними мовами, БД бібліографічних за-
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Волкова
Світлана Олександрівна

писів  статей  з  періодики  та  наукових
збірників.  У  2002  р.  пройшла  навчання  у
США  за  програмою  «Міжнародні  відвіду-
вачі». Є незмінним керівником проєкту «Вікно
в Америку». У його межах здійснила велику
кількість програм, використання мультимед-
ійної електронної дошки, читанок та айпедів,
приєднаних до БД «Амазон», вивчення англ-
ійської  мови з  застосуванням «Розетти Сто-
ун», діяльність англомовного клубу. У 2013 р.
С. Волкова реалізовувала програму «Велике
читання  за  твором  Марка  Твена  «Пригоди
Тома Сойєра». Нею започатковано проєкти з
Гете-інститутом  «Заочний  абонемент».
Світлана Олександрівна бере участь у міжна-
родних конференціях,  навчаннях та  семіна-
рах  із  доповідями,  де  представляє  власний
досвід. Як кваліфікований спеціаліст, здібний
організатор і сумлінний працівник неоднора-
зово нагороджувалась Почесними грамота-
ми Міністерства культури України, обласного управління культури, облдержад-
міністрації та обласної ради. Продовжує працювати в бібліотеці.

Бібліотекою розпочато реалізацію проєкту «Leap» (за яким відкрито
три Інтернет-центри у ЦРБ міст Березне, Сарни і Радивилів) за резуль-
татами участі в конкурсі Посольства США в Україні. Здійснено навчання
бібліотечних працівників комп’ютерній грамотності обслуговування осіб
з інвалідністю та випуск для них інформаційного бюлетеня «Інва.net».
Проєкт згодом переріс у проєкти «Leap plus», «Leap delta» [369].

Цьогоріч  розпочато видання серії  бібліографічних по-
кажчиків «Славетні земляки», що знайомить читачів з відо-
мими і не дуже відомими широкому загалу особистостями,
які народилися, жили та творили на Рівненщині і гідні, щоб
їх пам’ятали нащадки. За цей час вийшли покажчики «Во-

лодимир Галактіонович Короленко і  Рівненщина», «Улас Самчук: «Во-
линь» – моє вірую й ісповідую...», «Поклик душі»: до 100-річчя від дня
народження Олени Теліги, «В усі віки найважча ноша – Слово»: до 70-
річчя від дня народження Євгена Шморгуна, «Жорж Шарпак – лауреат
Нобелівської премії», «Жив на чатах духовного ренесансу»: про Бориса
Ільковича Степанишина,  «Глашатай нескореного покоління»:  до  100-
річчя від дня народження Олега Ольжича (Кандиби). Укладачами науко-
вих покажчиків з серії «Славетні земляки» є бібліографи Лариса Анато-
ліївна  Костильова,  Неоніла  Михайлівна  Кожан,  Ніна  Олексіївна
Нікітіна, Людмила Михайлівна Стадницька.
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Серія покажчиків «Славетні земляки»

На конференції «Крим – 2003» з доповіддю виступає Валентина Ярощук

 У  серії  «Бібліотека –  база  практики» В.  П.  Ярощук укладено нав-
чально-методичні посібники для бібліотекарів та студентів бібліотечних
факультетів  «Фандрейзинг  у  бібліотеках України і  світу» та  «Бібліо-
течно-інформаційне законодавство».

Працівники бібліотеки взяли участь у Міжнародній кон-
ференції «Крим – 2003».  Директор В. П. Ярощук виступила
з доповіддю на тему:  «Модель регіонального інформацій-
ного центра».  Виступи мали у  семінарах і  круглих столах
завідувачки відділів П. І. Демчук, С. О. Волкова. Заступник

директора  Р.  М.  Щербан  отримала  можливість  участі  в  конференції
«Крим – 2003» завдяки гранту МФ «Відродження» за доповідь «Інфор-
маційне обслуговування людей з обмеженими можливостями» [370].
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Конференція «Крим – 2003». Зліва направо:
В. Вітенко, В. Скнарь, В. Ярощук, В. Пашкова

Уперше було розпочато захід, який став щорічним і тра-
диційним у відділі обслуговування документами з мистецтва
– це захист творчих дипломних бакалаврських робіт випус-
кників  художньо-педагогічного факультету Рівненського
державного  гуманітарного  університету.  Ініціаторами  і

партнерами в цій справі були Степан Іванович Шевчук – директор Інсти-
туту мистецтв,  Олена Іванівна Сисюк – завідувачка відділу обслугову-
вання документами з мистецтва. У приміщенні відділу Державна комісія
проводила відкритий захист. Демонстрація робіт відбувалась у супроводі
музики, читання художніх текстів, мистецтва світла і світлотіні. Демон-
струвалися гобелени, роботи з дерева, кераміки, шовку тощо. Після за-
вершення заходу роботи (живопис,  графіка,  гобелени)  ще деякий час
експонувались у виставковій залі відділу обслуговування документами з
мистецтва.

Відбулася презентація  раритетного факсимільного видання Василя
Барки «Правда Кобзаря», яке було написане до 100-річчя від дня смерті
Т. Г. Шевченка і в 1961 р. видане у Нью-Йорку. Книгу підготував до дру-
ку член правління Рівненської міської організації «Просвіта» Михайло
Борейко. Бачення В. Баркою Тараса Григоровича Шевченка розкриває і
післямова доктора філологічних наук Ярослава Поліщука.  Книги були
передані у бібліотеки та музеї.

Спільно з  Рівненським обласним об’єднанням ВУТ «Просвіта» імені
Тараса Шевченка відзначалося свято української мови у читальній залі.
Наталія  Войтович  (Корнійчук),  Анжела  Хамедюк,  Валентина  Бендюг
організували захід вшанування пам’яті Нестора-літописця.
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Войтович (Корнійчук)
Наталія Василівна

 Великий творчий вечір поета і педагога Бориса Сидоренка відбувся на
відзнаку  його  75-річчя  від  дня  народження  та  50-річчя  педагогічної
діяльності. Незрячий поет отримував вітання від голови спілки письмен-
ників Рівненщини Степана Бабія, письменника Василя Лящука, гуморис-
та Ростислава Солоневського. Студенти кафедри театральної режисури
РДГУ з  викладачем О.  Заворотнім показали літературну композицію
«Золотої осені акорди». Вихованці школи для незрячих виконали пісні
на слова Б. Сидоренка та музику Р. Щербатюка.

Цьогоріч на посаду завідувачки відділу обслуговування
користувачів у читальній залі була призначена Наталія Ва-
силівна Войтович (Корнійчук).

Войтович  (Корнійчук)  Наталія  Василівна
народилася 23 січня 1960 р.  Закінчила Київ-
ський державний інститут культури у 1983 р.

2  серпня  1983  р.  прийнята  в  бібліотеку
бібліотекарем  у  відділ  комплектування,
пізніше –  у  відділ  абонемента.  Звільнена 13
серпня 1990 р. у зв’язку з переїздом на нове
місце роботи чоловіка. 12 квітня 1993 р. прий-
нята на посаду методиста відділу наукової та
методичної роботи. 1 січня 1996 р. переведе-
на  на  посаду  старшого  методиста.  2  січня
2003 р. призначена завідувачкою відділу об-
слуговування  користувачів  у  читальній  залі
[371].

Наталія  Василівна  підтримувала  хороші
традиції відділу і розвивала їх. Вона продов-
жила  налагодження  зв’язків  з  науковцями,
громадськими  діячами,  письменниками,  а
особливо  з  членами  РОО  ВУТ  «Просвіта»
імені Тараса Шевченка. Здійснюючи велику просвітницьку роботу серед різних
верств  населення,  сприяла  формуванню  національної  свідомості  у  громаді
міста. Масові заходи відділу мали обласне значення. Майже 15 років вона очо-
лювала Центр Європейської інформації та Центр інформації НАТО, була учас-
ницею семінарів у Києві і Миколаєві. Серед новацій у діяльності: відкриття Інтер-
нет-центру у читальній залі, надання консультацій з електронного урядування,
надання доступу до ЕБД текстів різноманітної тематики, створення віртуальних
виставок,  виставок-інсталяцій,  наповнення блогу  «Порадник читача»,  напов-
нення сайту «Освітній навігатор». Інноваційним є й організація представлення
книжкового ресурсу, а саме: було здійснено відкритий доступ до фонду корис-
тувачів та видачу художньої літератури додому. Відділ інформує користувачів
через е-пошту, соціальні мережі та здійснює книгоношення для осіб з інвалідн-
істю.  Наталія  Василівна  спрямувала  роботу  відділу  на  виконання  програми
«Живе краєзнавство», в межах якої проводяться не тільки зустрічі з краєзнавця-
ми,  а  й  пішохідні  екскурсії  по  місту  та  екскурсії  по  літературній  експозиції
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«Рівненщина літературна».  На посаді  завідувачки відділу завершила роботу в
2020 р., продовжує працювати у відділі абонемента. У 2020 р. Н. В. Войтович
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України».

Для посилення методичної допомоги з питань бібліотеч-
ного обслуговування населення області  в  умовах реорга-
нізації бібліотечної мережі створено координаційну науко-
во-методичну раду обласних бібліотек та розроблено план

організаційно-методичних заходів (Наказ управління культури облдер-
жадміністрації від 6 березня 2003 р. №35).

Підсумки першого етапу реалізації експерименту підтвердили доціль-
ність його проведення, спрямованого на вдосконалення системи інфор-
маційного обслуговування населення,  раціональне використання бюд-
жетних коштів.

Унаслідок реорганізації розпочато упорядкування мережі бібліотеч-
них закладів області. Так, наприклад, до реорганізації в області працю-
вало бібліотек: 586 шкільних, 584 публічних, всього – 1154. А на 1 січня
2003 р. мережа бібліотек області становила 598 установ. При цьому, жод-
на шкільна бібліотека не припинила існування. Шкільні бібліотеки стали
структурними підрозділами бібліотек-філій  ЦСПШБ. 98% бібліотек у
сільській місцевості були об’єднані в централізовані системи.

Кількість читачів становила 585.57 тис., що на 79.7 тис. більше ніж по-
переднього року, бібліотечні фонди складали 12065.66 тис. прим., що на
3410.16 тис. прим. більше; книгозабезпеченість становила 20.6 проти 17.7;
книговидача – 10372.14 тис. , що на 1296.35 тис. більше; читаність – 17.7
проти 17.9 (пояснюється тим, що у більшості шкільних бібліотек не про-
водився статистичний облік основних показників  роботи),  обертаність
фондів складала 0.9 проти 1.0 до об’єднання.  У ході  реорганізації  пол-
іпшилася матеріально-технічна база книгозбірень, зокрема 77 бібліотек
переведені в просторі опалювані приміщення.

У централізованих системах на 336 чол. збільшилася кількість працю-
ючих на повну ставку – 57.4% до загальної кількості працюючих. Змен-
шилася кількість працюючих на неповний робочий тиждень на 187 чо-
ловік (27.8%). Статистичні дані взяті до всіх працюючих у ЦБС області.
Було вивільнено 218 працівників без спеціальної освіти;  всі  працівники
працевлаштовані, педагоги працевлаштовані за фахом.

Упродовж року фонди бібліотек області  поповнилися на 3634.1 тис.
примірників творів друку. З них третина – 1037.5 тис. – підручники.

Спостерігалася динаміка зміни показників. На 1 квітня на повну став-
ку посадового окладу стали працювати 69% бібліотечних працівників, на
скороченому робочому тижні працював 31%. На кінець року прогнозу-
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валося переведення 22% бібліотечних працівників на повну ставку поса-
дового окладу. У зв’язку з неповним навантаженням решта бібліотечних
працівників працювали неповний робочий тиждень. Відбувалися зміни в
кількісних та якісних показниках бібліотечного фонду у зв’язку з вилу-
ченням застарілої  навчальної  літератури.  Були впорядковані  кількісні
показники обслуговування користувачів (читачів і книговидачі). Продов-
жувалася робота з переміщення бібліотек у кращі приміщення.

У II  кварталі  в  більшості  закладів  ЦБС розпочалося фінансування
Програми комплектування бібліотечних фондів, проведення передплати
періодичних видань, що мало позитивно вплинути на поповнення інфор-
маційного ресурсу. Облік та обробка підручників, навчальної літерату-
ри проводиться  бібліотеками ЦСПШБ відповідно до  «Інструкції  про
порядок доставки, комплектування і облік навчальної літератури» (№1/
9–217 від 15 червня 1995 р.).

У ході об’єднання бібліотек було проведено: переінвентаризацію фон-
ду,  розстановку фонду шкільних бібліотек відповідно до таблиць ББК,
списання застарілої літератури, в більшості бібліотек заведені необхідні
облікові документи.

У результаті  експерименту заклади ЦБС набули статусу юридичної
особи, було відкрито бухгалтерії в Здолбунівській, Костопільській, Сар-
ненській,  Радивилівській  ЦБС,  з’явилася  можливість  використання
об’єднаних інформаційно-документних ресурсів, зосереджених на тери-
торії  населеного пункту,  комп’ютерної  бази навчальних закладів  для
створення інформаційних продуктів  та  оптимального задоволення за-
питів користувачів.

Економічний ефект експерименту очікувався через усунення дублю-
вання та оптимальне використання інформаційних ресурсів, утримання
приміщень і  штату. Виявлені проблеми потребували подальшого врегу-
лювання [372].

Визначною подією року стало проведення у бібліотеці
Всеукраїнської науково-практичної конференції директо-
рів державних та обласних універсальних наукових бібліо-
тек «Використання нових технологій – зростання іміджу
сучасної бібліотеки», яка відбулася 9–11 листопада. У кон-

ференції  взяли участь завідувачка відділу бібліотек Міністерства куль-
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тури України Т. О. Прокошева, директори національних бібліотек, чле-
ни Президії УБА, керівництво культури області і Сарненського району.
Були представлені  виступи директора обласної  бібліотеки Валентини
Петрівни Ярощук, заступників директора – Раїси Миколаївни Щербан,
Лілії  Сергіївни Слесаренко,  завідуючих відділами – Світлани Петрівни
Ступницької,  Павліни Іванівни Демчук,  Світлани Олександрівни Вол-
кової та інших працівників, статті яких увійшли до збірника «Бібліотеки
Рівненщини: інновації, досвід роботи». Учасники конференції ознайоми-
лися з досвідом об’єднання на рівні села публічних і шкільних бібліотек
в Сарненському районі [373].

Бібліотекою  організовано  Рівненську  корпоративну
бібліотечно-інформаційну систему (РКБІС). Уперше на те-
ренах України утворено регіональне (обласне) корпоратив-
не об’єднання бібліотек для формування зведених даних до
електронного каталогу книг та бібліографічних записів пе-

ріодичних видань (100 назв), в т.ч. і краєзнавчої тематики, представлен-
ня цих ресурсів в мережі Інтернет для активного використання віддале-
ними користувачами. Даний проєкт підвищував оперативність і повноту
надання інформації, знижував затрати праці, фінансові витрати, підняв
на вищий фаховий рівень працівників районної ланки.  У корпоративне
об’єднання ввійшли бібліотеки, що працювали з використанням програ-
ми АБІС ІРБІС. Впровадження цих інновацій змушувало до пошуку но-
вих рішень,  сприяло формуванню єдиного списку тематичних рубрик і
підрубрик. Застосовувався інформаційно-пошуковий тезаурус, підготов-
лений фахівцями Національної парламентської бібліотеки України. Було
вироблено схему взаємодії та обміну інформацією між членами корпо-
рації регіону.

У межах корпорації сформовано зведений краєзнавчий каталог, який
включав аналітичні бібліографічні описи книг, статей зі збірників, періо-
дичних видань,  інших видів документів краєзнавчого змісту незалежно
від місця їх видання.

У межах координації  та  кооперації  укладено Типовий електронний
каталог шкільної бібліотеки на CD в інтерфейсі  системи автоматизації
АБІС ІРБІС.  Тематичною основою став «Перелік програм і  підручни-
ків»,  рекомендований Міністерством освіти і  науки України.  Каталоги
були представлені в мережі Інтернет. Організатором робіт зі створення
Регіонального корпоративного об’єднання бібліотек  для формування
зведених баз даних стала заступник директора бібліотеки з наукової ро-
боти та автоматизації Раїса Миколаївна Щербан. Було залучено два від-
діли: бібліографічний та краєзнавчий. У групу ввійшли: Павліна Іванівна
Демчук, Лариса Анатоліївна Костильова, Тетяна Володимирівна  Мату-
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шевська,  Неоніла  Михайлівна  Кожан,  Людмила  Адамівна  Степанюк.
Були розроблені  інструктивні  матеріали для роботи учасників  корпо-
рації, які пройшли навчання для здійснення злагоджених дій [374].

 Степанюк Людмила Адамівна,
1963 року народження. Закінчила
Ровенський  державний  інститут
культури  в  1984  р.  Того  ж  року
прийнята на роботу у бібліотеку.
Працювала бібліотекарем,  стар-

шим бібліотекарем читальної зали. Проявила
себе  компетентним  спеціалістом.  У  2001  р.
брала участь у проєкті «Регіональний сервер:
Інформаційний  портрет  Рівненщини»,
працювала  в  аналітичному  відділі.  Набула
навичок  роботи  у  нових  автоматизованих
технологіях  і  з  2002  року  працює  у  відділі
краєзнавчої  літератури і  бібліографії  на  по-
саді  головного  бібліотекаря.  Свою  роботу
спрямувала на створення БД з краєзнавства,
готувала списки літератури з  питань роботи
закладів  культури  і  мистецтва  Рівненщини.
Особливо проявила себе в укладанні бібліог-
рафічних  покажчиків.  Завдячуючи  її  мето-
дичній  діяльності  для  працівників  області  ефективно працювало регіональне
корпоративне об’єднання зі  створення БД краєзнавчої  тематики.  За  сумлінну
працю Людмила Адамівна неодноразово нагороджувалася грамотами облас-
ної ради, облдержадміністрації та управління культури. Продовжує працювати
на посаді головного бібліотекаря у відділі наукової інформації та бібліографії.

 Матушевська (Зозуля)  Тетяна Володими-
рівна, 1960 року народження. У 1981 р. закін-
чила Ровенський державний інститут культу-
ри і  розпочала роботу у  бібліотеці  на посаді
бібліографа інформаційно-бібліографічного
відділу, з 1999 р. на посаді провідного бібліо-
графа. З 2005 р. на посаді головного бібліо-
текаря  відділу  інформаційної  роботи  і
бібліографії. Тетяна Володимирівна здійсню-
вала роботу зі  створення БД, статей з періо-
дичних видань і збірників, поповнювала СКС,
проводила  обслуговування  користувачів  із
надання  довідок  та  консультування.  Брала
провідну  участь  у  роботі  регіональної  кор-
порації з наповнення БД аналітичних описів,
а саме редагування БЗ, які  надходять з рай-
онів. У роботі  з цього напряму Тетяна Воло-
димирівна  проводила  консультування  і  на-
вчання  колег  з  районів,  членів  корпорації.

Степанюк
Людмила Адамівна

Матушевська (Зозуля)
Тетяна Володимирівна
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Високий професіоналізм дозволяє Тетяні Володимирівні долучатися до укладан-
ня бібліографічних покажчиків.  Т.  Матушевська обиралася членом профкому
бібліотеки,  нагороджувалася грамотами Міністерства культури України,  обл-
держадміністрації  та  обласної  ради.  Продовжує  працювати  бібліотекарем  у
відділі краєзнавства.

Спекотного літнього дня у «Світлиці» бібліотеки відбу-
лася зустріч колективу з Митрополитом Рівненським і Ост-
розьким Даниїлом (Чокалюком) Української Православної
Церкви Київського патріархату. Його преосвященство зус-

трівся  з  колективом,  щоб розповісти про значення книги «Закон Бо-
жий». Під час зустрічі працівники бібліотеки задавали багато запитань,
вислуховували поради священнослужителя. На закінчення зустрічі кож-
ному учаснику було подаровано книгу «Закон Божий». Супроводжував
митрополита Даниїла молодий секретар, майбутній предстоятель Пра-
вославної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній.

Розпочато видання анотованого каталогу «Книга Рів-
ненщини», який інформує читачів про щорічні надходжен-
ня  до  фонду  обласної  бібліотеки  видань,  випущених  на
Рівненщині, а також опублікованих протягом року за межа-
ми  області  книг  місцевих  авторів  та  видань  про  край,

У центрі – Блаженніший Митрополит Даниїл, крайній ліворуч – майбутній предстоятель
Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
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представлених у фонді бібліо-
теки.  Перший випуск вийшов
у 2004 році  й акумулював ви-
дання  2003  року.  За  таким
принципом видавалися  й  на-
ступні випуски каталогу. Уже
побачив світ випуск, що відоб-
ражає літературу за  2020-ий
рік.  Укладачами  і  редакто-
рами каталогу були Людмила
Гордіївна  Сахнюк та  Зінаїда
Миколаївна  Тирак.  З  2016
року укладачем і  редактором
видання став  Олег  Михайло-

вич  Зень.  Фактично даний щорічний каталог  відображає оригінальну
інформацію про весь асортимент друкованої продукції краю, відображе-
ний у бібліотечному фонді.

 Сахнюк  Людмила  Гордіївна
народилася  16  березня  1951  р.
Закінчила Київський державний
інститут культури у 1978 р.

З  1986 р.  працювала в  бібліо-
теці на посаді завідувачки відділу

редакційно-видавничої роботи. З приходом
Л.  Г.  Сахнюк  на  цю  посаду  значно  пожва-
вилась  видавнича  діяльність  бібліотеки,
більше матеріалів стали тиражуватись у дру-
карнях. Вона зуміла організувати входження
у плани видавництв і друкарень, чого раніше
не практикувалося. З 1990 р. Людмила Горд-
іївна  приступила  до  використання  ПК,  що
значно покращило якість виконуваних робіт.
Сміливо  стала  редагувати  і  макетувати
бібліографічні  покажчики.  За  її  керування
відділом було розпочато  видання науково-
допоміжних покажчиків двох серій «Славетні
земляки» та «Дослідники Рівненського краю», а також великих за обсягом по-
кажчиків, присвячених акумуляції джерел про райцентри Рівненщини. Бібліо-
тека розпочала макетувати плакати і їх застосування додало сучасного іміджу
установі.  Людмила Гордіївна  здійснювала і  громадську  роботу,  декілька  ка-
денцій була головою профкому бібліотеки. Писала сценарії до бібліотечних «ка-
пусників». Була народним засідателем у суді. Л. Г. Сахнюк – інтелігентний, осв-
ічений, культурний, начитаний фахівець бібліотечної справи. Відзначалася доб-
розичливістю, толерантністю, дружністю. У 2011 р. перейшла на посаду голов-
ного редактора. У 2016 р. звільнилась у зв’язку зі зміною місця проживання. За

Книга Рівненщини 2003-го і 2019-го років

Сахнюк Людмила Гордіївна
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плідну  працю Людмила Гордіївна  нагороджувалася  грамотами Міністерства
культури і туризму України, облдержадміністрації, управління культури та об-
кому профспілки працівників культури.

2004  рік  відзначається  широкою  участю  директора
бібліотеки у міжнародних бібліотечних проєктах. Директор
бібліотеки Валентина Петрівна Ярощук і завідувачка відділу
обслуговування документами іноземними мовами, керівник

центру «Вікно в Америку» Світлана Олександрівна Волкова взяли участь
у Міжнародній конференції «Крим – 2004» (м. Судак). Директор висту-
пила з доповідями на трьох секціях конференції.

В. П. Ярощук брала участь і в 70-ій щорічній Генеральній конференції
«IFLA–2004», що відбулася в Аргентині, і відвідала бібліотеки в Бразилії.

На запрошення Департаменту США, Бюро у справах освіти і культу-
ри В. П. Ярощук відвідала США за програмою відділу професійного об-
міну Інституту Міжнародної освіти на тему: «Сучасний погляд на роль
бібліотек у суспільстві: Проєкт для однієї країни: України». Метою про-
єкту було дослідити роль бібліотек у суспільстві і в роботі з громадські-
стю, ознайомитися з різними послугами, які надають бібліотеки, вклю-
чаючи послуги з використання Інтернету, зростанням ролі ІКТ в діяль-
ності бібліотек, роботою бібліотек для людей з інвалідністю, вивчити зас-
тосування  фандрейзингу  для  розвитку  бібліотечної  інфраструктури
[375].

Цей рік мав такі статистичні показники: протягом року
обслужено 42110 користувачів, їм було видано 811300 прим.
видань,  відвідування становило 166210 разів.  Читачів  було
на 4  тисячі  більше,  ніж попереднього року:  студентів,  мо-
лоді  –  20170  чол.;  пенсіонерів  –  4520  чол.;  науковців  і

фахівців – 11000 чол.; робітників – 820 чол.; службовців – 1750 чол.; ін. –
3650 чол.

Електронний каталог представляв 39100 бібліографічних записів.
Електронний каталог  видань іноземними мовами становив 1276 за-

писів.
Електронна база даних аналітичних описів з періодики та збірників –

196900 записів.

2005
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База даних «Краєзнавство» становила 13300 позицій.
Сайт «Регіональний інформаційний портал «Рівненщина»» був попов-

нений 830 документами; інформацією про 327 сайтів про край, опубліко-
вано  1039  новин,  226  зображень.  Ресурс  відвідали  12800  разів.  Сайт
бібліотеки (http://libr.rv.ua)  відвідали 32 тис.  користувачів.  На «Вірту-
альну довідку» подано 3963 запитів, на які підготовлені відповіді.

Упродовж року у бібліотеці  відзначалося 100-річчя від
дня народження письменника, журналіста Уласа Самчука.
Цикл заходів включав виставки, круглі столи і  презентації
нових книг,  наприклад:  «Юність  Василя Шеремети»,  яку
перевидало РОО ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Виникла та  набула широкої  популярності  нова форма бібліотечної
роботи, що використовується і сьогодні. Вона стала знаною в місті серед
науковців, це – «наукові презентації». З метою популяризації наукової
діяльності та наукових досягнень вчених, які живуть і працюють у краї,
проводяться заходи, де сам науковець для колег та молодих учених, сту-
дентів  старших курсів  представляє свої  наукові  роботи,  відповідає  на
запитання учасників,  демонструє джерела.  Однією з  перших наукових
презентацій  була зустріч  з  доцентом кафедри української  літератури
Рівненського економіко-гуманітарного інституту Лідією Овдійчук. Була
представлена монографія «Взаємодія мистецтв у процесі вивчення літе-
ратури,  як один з  чинників  формування естетичної  культури молоді».
Презентувалась і колективна робота групи фахівців проєктно-технолог-
ічного центру охорони родючості ґрунтів, які розкрили розвідки у галузі
ґрунтознавства і  картографії  «Використання геоінформаційних техно-
логій в  агрохімічній паспортизації  ґрунтів».  Кожна тема наукової пре-
зентації «приводила» у бібліотеку свою аудиторію. Є автори, які взяли
за «обов’язок» презентувати вченому товариству свої наукові доробки
саме у бібліотеці. Так, подружня пара Богдана і Надії Яремків була се-
ред першопрохідців наукових презентацій, коли Богдан Яремко презен-
тував з  великим успіхом монографію «Музична культура Карпат»,  а  в
2014 році Надія Супрун-Яремко, доктор мистецтвознавства, професор,
уже живучи у  Львові,  приїхала презентувати у  Рівне  книги «Народні
пісні Рівненщини» і «Поліфонія».

Цьогоріч розпочалася «нова ера» надання послуг людям
з порушеннями зору і  сліпим.  Посольство США в Україні
підтримано проєкт Лілії Сергіївни Слесаренко про відкрит-
тя Інтернет-центру для сліпих і слабозорих. У подальшому
він отримав назву Інтернет-центр «Окуляр». Було обладна-

но приміщення,  встановлені  три ПК зі  спеціальними програмами із  за-
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безпеченням «Jaws»,  «Magic»,  встановлено принтер Брайля і  дисплей
Брайля, підключено Інтернет.

З числа волонтерів відібрано консультантом Петра Володимировича
Озарчука, який сам незрячий, однак добре оволодів технікою і працював

Відкриття центру «Інтернет-Окуляр»

П. Озарчук друкує документ рельєфним
друком на принтері Брайля

 Відвідувач використовує
звукові програми доступу
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в центрі майже 10 років. Петро Озарчук став відомим багатьом слабозо-
рим. Він дав путівку в повноцінне життя: відвідувачі стали вчитися у ви-
шах,  спілкуватися через Інтернет,  отримувати і  надавати інформацію.
Впродовж року послугами Центру скористалися 1000 відвідувачів, з них
26 – оволоділи спеціальними програмами. Центром керувала завідувачка
відділу обслуговування документами з мистецтва Олена Іванівна Сисюк,
оскільки відділ ситуативно був розміщений біля центру.  Вона започат-
кувала широку культурну програму для людей з фізичними вадами, рек-
ламу центру, допомагала користувачам в освоєнні технологій. Олена Іва-
нівна  зібрала навколо центру партнерів  –  організації,  які  опікуються
інвалідами: товариство УТОС та інші, а також волонтерів і небайдужих
людей. Були часи, коли супровідниками незрячих клієнтів були студенти
Відкритого  міжнародного  університету  розвитку  людини «Україна»,
представники Червоного Хреста,  які  приводили їх  на  заняття.  Центр
працює і сьогодні. Його очолює бібліотекар Петро Степанович Поліщук
[376].

Сисюк (Додор) Олена Іванівна
народилася 2 січня 1962 р.  Закі-
нчила  Ровенський  державний
інститут культури у 1985 р. Впер-
ше  була  прийнята  на  посаду
бібліотекаря в 1979 р. у читальну

залу. З 1983 р. не працювала за сімейнии об-
ставинами,  з  1985 р.  продовжила роботу  в
читальній  залі  бібліотеки.  Брала  активну
участь у масовій роботі в період перебудов-
чих процесів, організувала події у межах лі-
тературного клубу «Співрозмовник».  З  2001
р. Олена Іванівна очолила відділ обслугову-
вання користувачів документами з мистецт-
ва. Вона внесла новий стиль подання інфор-
мації, пожвавила співпрацю з Обласним бу-
динком народної творчості, залучила велику
кількість майстрів народної творчості для де-
монстрації  їх  доробку.  Мистецький клуб «У
світі  прекрасного» розкривав перлини теат-
рального  мистецтва  України  і  краю.  З  2005  р.   О.  І.  Сисюк  бере  участь  у
проєктній діяльності, очолює Інтернет-центр «Окуляр», організовує дозвілля осіб
з інвалідністю. Олена Іванівна широко популяризувала досвід бібліотеки, писа-
ла численні статті  у професійну періодику, місцеві газети. Із 2010 р. перейшла
працювати у читальну залу на посаду провідного бібліотекаря, з 2021 р. – заві-
дувачка відділу документів із гуманітарних наук. Популяризує літературу, засто-
совуючи широке різноманіття форм і методів бібліотечної роботи. За активність
у праці нагороджувалася почесними грамотами обласного управління культу-
ри, облдержадміністрації. О. І. Сисюк є виваженим, культурним, інтелігентним,
високопрофесійним спеціалістом. Продовжує працювати й нині.

Сисюк (Додор)
Олена Іванівна



224

Розпочано реалізацію міжрегіонального проєкту «Кон-
сорціум «Історична Волинь».  Його метою було створення
Електронної  бібліотеки,  яка б  відображала відомості  про
історичну Волинь і надавала широкий доступ до них через
мережу  Інтернет.  Цей  великий  інформаційний  продукт

створювався вперше на теренах бібліотечної України. Особливістю його
було і те, що він об’єднував джерельну базу обласних універсальних на-
укових бібліотек міст Житомира,  Луцька,  Рівного,  Тернополя,  Хмель-
ницького, пізніше приєдналися бібліотеки м. Брест (Білорусь), м. Ольш-
тин (Польща), музеї і архіви та Державна історична бібліотека України.
Керівництво «Консорціумом «Історична Волинь» здійснювала Р. М. -
Щербан, заступник директора з наукової роботи та автоматизації. Ство-
рення ресурсу і комунікація відбувались у відділі краєзнавчої літератури
та бібліографії, яким керувала Н. М. Кожан.

І нині сайт бібліотеки «Історична Волинь» http://istvolyn.info виправ-
довує сподівання відвідувачів, які ним послуговуються. Його бібліогра-
фічна база – 20914 позицій, розділ «Читальний зал» налічує більше 2000
текстів. З сайту можна дізнатись про новини та події суспільно-політич-
ного, культурного, освітнього, мистецького життя Волині. На сайті пред-
ставлено близько 300 відеодокументів, півтори тисячі фотодокументів з

Сайт «Історична Волинь»
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довідковою інформацією до них. Багато з них є унікальними чи рідкими.
Ми гордимося довірою дослідників Волині, які представляють відомості
про себе та свої наукові праці, перелік яких сягає сотні.

Цьогоріч  модератор  і  укладач  сайту  головний  бібліотекар  Тетяна
Валентинівна Карпінська (Гуз) наполегливо розвивала електронну бібліо-
теку, в т.ч. додаючи веб-посилання на сайти, створюючи описи інформа-
ції, що стосується історії Великої Волині, їх кількість сягнула майже 200.
Щорічне відвідування сайту – 70 тис.  користувачів.  Ними було перегля-
нуто 216183 сторінки. Згодом за наповнення контенту сайту відповідали:
Л. М. Малишева, Л. М. Каленюк, О. В. Підлужна, Н. А. Юшкова, І. А. Ко-
зюхно.

Карпінська (Гуз) Тетяна Валентин-
івна народилася в 1984 році. У 2005
р. закінчила Рівненський державний
гуманітарний  університет.  Працю-
вала у бібліотеці на посаді бібліоте-
каря І кат. з 2005 р., з 2008 р. – го-

ловним бібліотекарем відділу акумуляції краєз-
навчих  документів  та  бібліографії.  Очолювала
роботу з формування сайту «Історична Волинь».
Створила БД церков Рівненщини.

Виявила себе як професійний бібліограф, зна-
вець  краєзнавства,  активно  використовувала
комп’ютерні технології.

Звільнилась  у  2018  р.  у  зв’язку  з  сімейними
обставинами.

Підлужна Оль-
га  В’ячеславівна,
1977 року народ-
ження. Закінчила
Рівненський  державний  гуманітарний  уні-
верситет у 1999 р. У 2015 р. прийнята на посаду
бібліотекаря у відділ акумуляції краєзнавчих до-
кументів  та  бібліографії.  Звільнилася  з  посади
провідного  бібліотекаря  у  грудні  2017  р.  Пра-
цювала  над  контентом  сайту  «Історична  Во-
линь», створила інтерактивну мапу «Правосла-
в’я на Рівненщині». Відзначилася активною уча-
стю  в  організації  заходів  у  бібліотеці  до  500-
річчя Реформації.

Козюхно  Інна  Андріївна,  1986  року  народ-
ження. Закінчила Рівненський державний гума-
нітарний університет у 2008 р. Прийнята на ро-
боту бібліотекарем І кат. у 2015 р. у відділ акуму-

Карпінська (Гуз)
Тетяна Валентинівна

Підлужна
Ольга В’ячеславівна
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ляції краєзнавчих документів та бібліографії.
Інна  Андріївна  активно  працювала  зі  ство-
рення документно-інформаційного ресурсу.
Переглядала та виявляла у книгах, періодиці
відомості  з  краєзнавства,  вела  зведений
краєзнавчий  каталог,  в  т.ч.  і  електронний.
Формує  контент  оригінальних  віртуальних
виставок з історії краю, бере участь у популя-
ризації  краєзнавчої  літератури,  працює над
туристичною  привабливістю  краю  і  міста,
веде  пішохідні  екскурсії  та  екскурсії  екс-
позицією «Літературна Рівненщина». Разом із
Н.  М.  Кожан підготувала науково-допоміж-
ний покажчик: «Лауреати премії «За відрод-
ження Волині» (2017). Проводить методичну
роботу.  З  2020  р.  –  головний  бібліотекар
відділу  наукової  інформації  і  бібліографії.
Освічена,  культурна,  прагне до навчання та
інновацій.

Директор бібліотеки Валентина Петрівна Ярощук на за-
прошення головнокомандувача військ НАТО брала участь
в  ознайомчому візиті  директорів  регіональних бібліотек,
метою якого були відвідини Штаб-квартири НАТО в Брюс-

Козюхно Інна Андріївна

Ознайомчий візит директорів регіональних бібліотек до Штаб-квартири НАТО в Брюселі.
Перший ряд: Олена Геращенко, Валентина Ярощук; другий ряд: Тетяна Зеленська,

Лілія Капкаєва, ... , Людмила Григаш, Людмила Новакова, Валерія Трохименко,
Тамара Ессін, Інна Рибянцева, Валентина Ракитянська, Надія Коротун
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селі та штабу Верховного Головнокомандувача Об’єднаними Збройними
Силами НАТО. Після візиту Валентина Петрівна провела цикли заходів
для різних аудиторій щодо гуманітарних проєктів НАТО.

До 65-річчя утворення Рівненської державної обласної
бібліотеки та  Всеукраїнського Дня бібліотек значна кіль-
кість працівників була нагороджена Почесними грамотами
та Подяками Міністерства культури і туризму України, об-

ласної ради, облдержадміністрації, обласного управління культури, пре-
міями та цінними подарунками.

Директор  бібліотеки  Вален-
тина  Ярощук  та  заступник  ди-
ректора з наукової роботи та ав-
томатизації  Раїса Щербан були
нагороджені  Почесними відзна-
ками  Міністерства  культури  та
туризму України та нагрудними
знаками.  За  досягнення  в  роз-
витку  культури  і  мистецтва,  за
бездоганну  плідну  працю  в  га-
лузі бібліотечної справи і досяг-
нення високих трудових резуль-
татів  заступник  директора  з
внутрішньо бібліотечної  роботи
Лілія   Слесаренко  була  на-
городжена Міністерством куль-
тури і  туризму Пам’ятним зна-
ком «За багаторічну плідну пра-
цю  в  галузі  культури».  Це
нагородження отримало високу
громадську оцінку.

Грамотами Міністерства куль-
тури України були нагороджені С. О. Волкова, Н. В. Войтович, Н. Л. Пле-
тьонка, Л. С. Слесаренко, С. П. Ступницька, Р. М. Щербан, В. П. Ярощук,
грамотами Рівненської обласної ради – П. І. Демчук, С. В. Волошина,
Н.  О.  Нікітіна,  Л.  А.  Костильова,   А.  І.  Хамедюк,  грамотами облдерж-
адміністрації – О. М. Бовчалюк, Р. О. Гірак, Н. М. Литвиненко, Л. Г. Сах-
нюк, Л. М. Стадницька, грамотами облуправління культури облдержадмі-
ністрації були нагороджені: Н. В. Васюк, Ю. Б. Габрилевич, М. Є. Гоярчук,
Г.  О. Дмитрієва,  Л.  О. Каленюк, О. А. Кудіна,  Т.  Є.  Кучерук, В.  В.  Мак-
симчук, О. І. Сисюк, Л. С. Слесаренко, М. А. Тишковець, Н. А. Юшкова,
А. С. Яцкович, С. О. Савчук.

Календар до 65-річчя Рівненської ДОБ



228

В обласному краєзнавчому музеї  у  заході  «Золоте сузір’я» на честь
50-річчя від дня народження було відзначено працівників  бібліотеки –
директора В. П. Ярощук, заступника директора Л. С. Слесаренко, заві-
дувачку відділу С. О. Волкову.

Голова Рівненської облдержадміністрації В. М. Червоній
з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек пода-
рував книгозбірні унікальну книгу «Україна – козацька дер-
жава: ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фо-
тографіях», яка була презентована йому на інавгурації Пре-

зидента України Віктора Ющенка. Книга увійшла до переліку докумен-
тів фонду рідкісних і цінних видань.

На передньому плані світлини (зліва направо): номінанти імпрези «Золоте сузір’я»
мистецтвознавець Віктор Луц, Валентина Ярощук, Світлана Волкова, Лілія Слесаренко

2006

Значимою подією в житті рівнян було відзначення 445-
річчя написання «Пересопницького Євангелія» та 425-ої
річниці «Острозької Біблії». Відзначення цих дат в бібліо-
теці  ознаменувалося  комплексом  заходів.  Долучення  до
фонду книгозбірні «Острозької Біблії» (1581 р.) у перекладі
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на  українську  мову  архімандрита  Рафаїла  Турконяка,  громадянина
США, підданого її величності королеви Великої Британії стало визнач-
ною подією. Книга й сьогодні часто експонується, біля неї проводяться
інформаційні бесіди для молоді [377].

Активними користувачами бібліотеки були семінаристи
та  викладачі  Рівненської  духовної  семінарії  УПЦ  Київ-
ського патріархату. Для цієї аудиторії та зацікавлених крає-
знавців спільно з керівництвом Рівненської єпархії УПЦ КП
було проведено низку презентацій, а саме: книг Любові Ба-

зюк  «У  вирі  тоталітарних  режимів»  (Торонто,  Канада),  Володимира
Рожка «Рівненська духовна семінарія»,  «Українське православне цер-
ковне мистецтво Волині (ІХ–ХХ ст.)». Це були яскраві пізнавальні події.
Їх  організатором була  Віра  Дмитрівна  Кундюк,  колишня працівниця
бібліотеки,  а  тепер  виконавиця  обов’язків  завідувачки  бібліотеки
Рівненської духовної семінарії. Вона презентувала усі твори В. Є. Рож-
ка,  архівіста,  історика,  дослідника Волинського краю, який приїздив з
Луцька і дарував свої книги бібліотеці. На заходах було присутнє духо-
венство на  чолі  з  Митрополитом Рівненським і  Острозьким Євсевієм,
який виголошував високодуховні  промови,  що одночасно розкривали
його особистість як людини,  обізнаної  в  літературі,  начитаної,  та  тієї,

Зліва направо: ... , Митрополит Рівненський і Острозький Євсевій,
Любов Базюк, Володимир Рожко, Валентина Ярощук
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яка високо шанує творчість і літературу.
Продовжували свою діяльність літературний клуб «Співрозмовник»

та клуб «У світі прекрасного», на засіданнях яких обговорювалися акту-
альні  питання літературного,  мистецького життя області,  проводилися
огляди творчості  письменників-ювілярів,  організовувалися  зустрічі  з
цікавими людьми, колективами [378].

Бібліотека  спільно  з  ГО  «Центр  сучасних  освітніх  технологій»
реалізувала  проєкт  «Підвищення обізнаності  громадськості  з  питань
європейської  інтеграції»,  підтриманий МФ «Відродження».  У  межах
проєкту було організовано Центр Європейської інформації, який пропо-
нував друковані та електронні джерела з питань європейської та євроат-
лантичної  інтеграції.  При Центрі  діяло безоплатне інтернет-місце для
користувача. В Центрі проводилися семінари для різних груп студентів,
вчителів, учнів, організаторів європейських клубів. Активними менедже-
рами Центру були Наталія Петрівна Волян, Наталія Василівна Корній-
чук, Лілія Сергіївна Слесаренко. Вони представляли досвід роботи Цен-
тру на всеукраїнських форумах і в Фундації ім. Стефана Баторія (Поль-
ща).

Сектором  краєзнав-
чої  літератури та бібліо-
графії  підготовлено  по-
точні  бібліографічні  по-
кажчики «Новини крає-

знавчої  літератури»  за  І,  ІІ,  ІІІ,  ІV
квартали  2006  року,  «Література  до
знаменних  і  пам’ятних  дат  Рівнен-
щини на 2007 рік», а також «Календар
знаменних  і  пам’ятних  дат  на  2007
рік».  Виробничими відділами бібліо-
теки  були  підготовлені  поточні  що-
квартальні  списки літератури «Нова
література з  питань економіки,  прог-
рамування, екології», «Новини сільсь-
когосподарської літератури».

Упродовж року популяризація інформації  за  різнома-
нітними  темами  здійснювалася  через  віртуальне  середо-
вище.  На  сайті  бібліотеки  http://libr.rv.ua  формувалися
віртуальні  виставки.  Всього  опубліковано  117  виставок,
переважна більшість краєзнавчої тематики. Виставка пред-
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ставляє  розгорнуту  пояснювальну  записку  до  теми,  список  джерел
інформації на різних носіях, поєднує тексти з аудіо- і відеодокументами.
Віртуальні виставки користувалися великою популярністю. Наприклад:

«Битва  під  Берестечком»:  355-та  річниця  битви  під  Берестечком.
Опублікована 09.12.2006 року. 24551 перегляд. (Укладач Демчук П. І.);

«Князь  Василь-Костянтин  Острозький».  Опублікована  повторно
06.04.2007 р. 18063 перегляди. (Укладач Демчук П. І.);

«Отаман армії нескореної України»: до 100-річчя з дня народження
Т.  Бульби-Боровця».  Опублікована повторно 28.02.2008 р.  12082 пере-
гляди. (Укладачі: Костильова Л. А., Восінська Г. М.);

«Тої  слави козацької  повік  не  забудем…»:  Національно-визвольна
війна  1648–1657  рр.  Опублікована  повторно 30.07.2008  р.  19912  пере-
гляди. (Укладач Христофорова Г. М.);

«Іван Мазепа – Людина, Політик, Легенда». Опублікована повторно
13.03.2009 р. 27152 перегляди. (Укладачі: Юшкова Н. А., Малишева Л. М.);

«Улас Самчук»:  до 105-ї  річниці  від  дня народження.  Опублікована
повторно 10.02.2010 р. 10399 переглядів. (Укладач Демчук П. І.);

«Перша світова війна на Рівненщині. Брусиловський прорив». Опубл-
ікована повторно 20.03.2014 р. 3428 переглядів. (Укладач Кудіна О. А.);

«70-річчю від Дня визволення Рівненщини від німецько-фашистських
загарбників присвячується».  Опублікована повторно 16.01.2014 р.  3392
перегляди. (Укладач Христофорова Г. М.);

«Ілля Рєпін: закоханий в Україну»: до 170-річчя від дня народження
видатного  художника-реаліста.  Опублікована  повторно 03.08.2014  р.
1170 переглядів. (Укладач Хамедюк А. І.) [379].

Було  здійснено  соціологічне  дослідження  «Вивчення
стану укомплектованості та використання літератури з пи-
тань економіки фонду РДОБ», актуальність якого була обу-
мовлена необхідністю прогнозування та розвитку ресурсів

обласної бібліотеки. Мета дослідження: визначити реальний стан комп-
лектування  як  фактору  задоволення  запитів  користувачів  та  інтен-
сивність використання видань економічної тематики. Соціологічне дос-
лідження проводилося методами: контент-аналіз розділу 65 «Економіка.
Економічні науки», моніторинг бібліотечної документації. Отриманні в
ході дослідження матеріали представили стан укомплектованості фонду
літературою економічної тематики та інтенсивність її  використання за
період 2003–2005 рр [380].
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У бібліотеці відбувся один із перших в Україні великих
всеукраїнських семінарів бібліотечних працівників, де в по-
вному  комплексі  порушено  питання  організації  обслу-
говування  людей  з  інвалідністю  в  бібліотеках  за  темою:
«Місія  бібліотек в  інформаційному забезпеченні  людей з
особливими потребами». Вивчались світові підходи до пол-
ітики обслуговування осіб  з  інвалідністю в  публічних біб-
ліотеках.  Розглядалось  питання пристосування внутріш-
нього середовища для обслуговування людей з інвалідністю

різних нозологій. Знайомилися
з  дослідженням  щодо  інфор-
маційних потреб цієї групи ко-
ристувачів.  Учасники вивчили
досвід Центру «Інтернет-Оку-
ляр»,  що   вже  мав  тоді  сталу
аудиторію відвідувачів. У семі-
нарі  взяли участь представни-
ки Міністерства культури і ту-
ризму  України,  Національної
парламентської бібліотеки Ук-
раїни, Центральної спеціалізо-
ваної  бібліотеки  для  сліпих,
обласних універсальних науко-
вих бібліотек.  Акумульований
досвід висвітлено у числі № 13
інформаційного  бюлетеня
«Інва.net». Семінар був прове-
дений за підтримки гранту По-
сольства  США  в  Україні.  Під
час  семінару  аудиторія  учас-
ників  зацікавилась  досвідом
роботи бібліотеки з особами з інвалідністю. Президент УБА В. С. Паш-
кова запропонувала об’єднатися членам УБА в  Секцію для постійних
комунікацій  на  тему обслуговування осіб  із  інвалідністю в  публічних
бібліотеках. Головою секції обрано директора Рівненської ОУНБ Вален-
тину Ярощук.

У серії «Дослідники Рівненського краю» вийшов науко-
во-допоміжний біобібліографічний посібник «Криниці щед-
рої душі»: до 70-річчя від дня народження Г. С. Дем’янчука.
Укладачі – Н. Кожан, Н. Нікітіна. В посібнику відображені
відомості про матеріали, опубліковані в 1958–2000 рр., про
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документи, що знаходились у бібліотеці, а також відібрані з приват-
ної бібліотеки І. Пащука та архіву автора. Також вийшов біобібліогра-
фічний посібник із серії «Славетні земляки» – «Поклик душі»: до 100-
річчя від  дня народження Олени Теліги,  укладач Л.  Костильова.  В по-
сібнику відображено інформацію про документи за 1947–2006 роки, які
є у фонді бібліотеки. Позитивним є те, що покажчик анотований, вклю-
чені  Інтернет-ресурси.  Побачив світ  бібліографічний  посібник  «Соц-
іальна робота в Україні», укладений Л. Костильовою, редактори – Р. Щер-
бан, Л. Сахнюк. Посібник вийшов в електронній версії на CD, виставле-
ний на сайті бібліотеки.

У  13-ій  Міжнародній науково-практичній конференції
«Крим-2006» взяла участь директор бібліотеки В.  П.  Яро-
щук та заступник директора з наукової роботи та автома-
тизації Р. М. Щербан. Заступник директора Р. М. Щербан
на Міжнародній конференції «Крим-2006» виступила з до-
повідями «Консорціум “Історична Волинь”». В. П. Ярощук

мала декілька виступів впродовж року: на секції бібліотек України з до-
повіддю «Створення сучасних моделей бібліотечного обслуговування
сільських жителів»; на Всеукраїнській науково-практичній конференції
директорів  державних та  обласних бібліотек  –  «Публічні  бібліотеки:
тенденції та перспективи розвитку в ХХІ сторіччі»; виступила зі стендо-
вою доповіддю «Рівноправний доступ, рівні можливості, бібліотечне об-
слуговування громадян з особливими потребами»; на зональному семі-
нарі бібліотечних працівників України «Місія бібліотек в інформаційно-
му забезпеченні людей з особливими потребами», виступила з презента-
цією «Інтернет-центр «Окуляр». А також В. П. Ярощук була організа-
тором автограф-сесії доцента кафедри бібліотекознавства і бібліографії,
автора історико-бібліографічного дослідження «Періодичні видання Во-
линської губернії ХІХ – початку ХХ ст.» Ірини Володимирівни Мілясе-
вич, доцента РДГУ, учасника кримської конференції. Заступник дирек-
тора Л. С. Слесаренко взяла участь у роботі Міжнародної науково-прак-
тичної  конференції  «Бібліотека  і  книга  в  контексті  часу»  (Київ,  11–
13.05.2006), присвяченій 140-річчю Національної парламентської бібліо-
теки України [381].

Був виданий збірник статей «Пріоритети діяльності Рівненської дер-
жавної обласної  бібліотеки»,  наукова редакція В.  П.  Ярощук,  у  якому
висвітлювалися нові  методики роботи,  використання автоматизованих
інформаційних технологій у процесах акумуляції ресурсів та їх викори-
стання,  розширення  сервісних  послуг  в  обслуговуванні  користувачів
[382].
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Оригінальний інноваційний досвід бібліотека отримала
від впровадження проєкту «Створення корпоративного ре-
гіонального  інформаційно-освітнього  медіасередовища в
публічно-шкільних бібліотеках». Поширений у 80 шкільних

відділеннях сільських бібліотек проєкт реалізовувався за підтримки рай-
держадміністрацій.  Базовими стали Сарненська і  Березнівська системи
публічно-шкільних бібліотек. Якісний результат був досягнутий, наприк-
лад, у Березнівському районі. Створено систему організаційної, техніч-
ної і технологічної взаємодії публічно-шкільних бібліотек міста і населе-
них пунктів району, локальну мережу бібліотек міста, веб-сайт освітніх
ресурсів, веб-сторінки бібліотек-учасниць, локальні БД, локальні мережі,
які  об’єднали бібліотеку і  школу.  Було організовано корпоративну об-
робку документів, розширено сервісні послуги для повноти задоволення
запитів учителів, учнів і батьків. До корпорації ввійшли бібліотеки-філії
загальноосвітніх шкіл № 1 і № 2, бібліотеки гімназії, економіко-гумані-
тарного ліцею, аграрно-технічного ліцею-інтернату, ліцею спортивного
профілю,  центральна  районна  бібліотека,  центральна  бібліотека  для
дітей.  Всі  члени корпорації  сформували веб-сайти,  формували елект-
ронні бібліотеки та бази даних нових текстів документів. Для викорис-
тання інформації школи виділили з власного комп’ютерного парку ПК,
які були встановлені у бібліотеках. Створені бібліотечні медіацентри, як
ядро інформаційної  служби школи,  мали значення для професійного
росту бібліотечного працівника та розвитку комп’ютеризації навчально-
го процесу школи.

25 квітня 2006 року відбулися установчі збори, а 14 лип-
ня затверджено «Положення про Рівненське обласне від-
ділення Української бібліотечної асоціації». Засновниками
обласної організації виступили Л. С. Слесаренко, В. П. Яро-
щук, Н. В. Войтович (Корнійчук), С. П. Ступницька, Р. М. Щер-

бан. Організація активно розвивалася, і якщо в перші роки налічувала 35
чоловік,  то  в  останні  роки об’єднала до 900 бібліотечних працівників.
Сьогодні при обласному відділенні діє секція УБА «Бібліотека – на до-
помогу особам з  інвалідністю та  похилого віку».  Щорічно відділення
підтримує і ініціює конкурси: конкурс міні-грантів бібліотечних ініціатив,
професійної  майстерності  «Бібліофест»,  «Краща книга  Рівненщини»,
«Школа молодого бібліотекаря». РОВ УБА отримує гранти від донорсь-
ких організацій  для підвищення кваліфікації  членів  УБА та  сприяння
наданню послуг користувачам бібліотек. Члени РОВ УБА беруть участь
у  загальноукраїнських заходах,  конференціях,  тренінгах,  навчальних
поїздках. РОВ УБА було проведено масштабний захід – громадське об-
говорення «Якою має бути бібліотека нашої громади?»,  у  якому взяли
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участь 112 тисяч жителів. РОВ УБА підтримує інноваційні проєкти членів
УБА в області  і  фінансує їх  забезпечення,  рекламує послуги бібліотек
через ЗМІ та  випуск плакатів,  буклетів  тощо.  Громадська організація
активно бере участь в обговореннях проєктів законодавчих інструктив-
них документів. Незмінним головою Президії РОВ УБА є В. П. Ярощук.

Указом Президента України від 28.11.2006 р. №1004 ди-
ректору бібліотеки В. П. Ярощук присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник культури України». Це перша дер-
жавна нагорода серед працівників обласної бібліотеки. Ви-
соким званням оцінено внесок Валентини Петрівни у розви-

ток бібліотечної галузі і культури.

2007

На основі вивчення документів бібліотечної статистики
та аналітичних довідок Світланою Петрівною Ступницькою
та Валентиною Петрівною Ярощук було розроблено доку-
мент «Модельний стандарт діяльності (публічно-шкільної)
бібліотеки  Рівненської  області»

[383]. Це нормативний документ, що допомагає,
захищає й розвиває сільську бібліотеку, сприяє
забезпеченню виконання її  прямих функцій  з
обслуговування громади, коли в державі не ук-
ладено  типове  Положення  про  сільську  біб-
ліотеку,  відсутні  соціальні  стандарти надання
бібліотечних  послуг  та  не  укладений  реєстр
сільських бібліотек. У багатьох випадках даний
«Модельний  стандарт»  став  у  нагоді  в  прак-
тичній діяльності.

 На основі нього відбулось обговорення мо-
делі  сільської  бібліотеки на щорічній науково-
практичній конференції  в  Національній парла-
ментській бібліотеці України і щорічному засіданні УБА 18 квітня 2008 р.
«Модельний стандарт» опубліковано в  часописі  «Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія» (2008, № 2). Авторам вдалось опи-
сати модель закладу, яку дійсно можна реалізувати в межах існуючого
законодавчого поля в існуючих умовах [384].
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 Ступницька Cвітлана Петрівна
народилася 19  квітня 1960 р.  За-
кінчила  Ровенський  державний
інститут культури у 1981 р. Прий-
нята у бібліотеку в 1981 р. на по-
саду  методиста,  пізніше  –  стар-

шого  редактора,  бібліографа.  З  1988  р.  –
старший методист, з 1996 р. – головний біб-
ліотекар, з 2002 р. очолює відділ методичної
роботи та бібліотечного маркетингу.

Світлана Петрівна зарекомендувала себе як
високопрофесійний  працівник,  активно  ос-
воювала нові напрями роботи, брала участь
у великих проєктах: експериментальне об’єд-
нання публічних і шкільних бібліотек, музейні
експозиції  у  сільських  бібліотеках.  Активно
працювала у програмі «Бібліоміст». Розвива-
ла напрям «Бібліотеки – мости до електрон-
ного  урядування».  Забезпечувала  надання
методичної і  консультативної допомоги, ак-
тивний тренер для бібліотекарів області. С. П. Ступницька – організатор і вико-
навець найбільш значимих наукових бібліотекознавчих досліджень, автор чис-
ленних статей у професійній пресі, методичних порад, розробник моделей су-
часних бібліотек.  Світлана Петрівна з  2020 року працює на посаді  провідного
методиста.  Нагороджена грамотами Міністерства культури і туризму України,
обласного управління культури та облдержадміністрації.

Упродовж  ІІ–ІV  кв.  бібліотека  провела  соціологічне
вивчення «Організація краєзнавчого ресурсу центральних
районних та міських бібліотек Рівненської області»,  акту-
альність  якого зумовлена необхідністю виявлення сучас-
ного стану краєзнавчої діяльності публічних бібліотек. От-

римані в ході дослідження дані дали можливість вивчити ступінь укомп-
лектованості фонду краєзнавчих документів (ФКД) на основі ядра ФКД
публічних бібліотек, дослідити кількісні та якісні характеристики крає-
знавчого фонду та вивчити стан організації довідково-бібліографічного
апарату центральних районних і міських бібліотек області. Окремим ета-
пом дослідження стало вивчення системи краєзнавчої  бібліографічної
роботи бібліотек-учасниць.  В  ході  соціологічного опитування зібрано
інформацію про видання,  що вийшли друком на території  області,  що
дозволило якісно оновити зведений краєзнавчий каталог і фонд обласної
бібліотеки.

Упродовж року бібліотечні працівники брали участь у науково-прак-
тичних конференціях.  Директор бібліотеки В.  П.  Ярощук та заступник
директора  Л.  С.  Слесаренко взяли  участь  у  Всеукраїнській  науково-
практичній  конференції  «Проблеми  формування  та  використання

Ступницька
Світлана Петрівна
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бібліотечних фондів публічних бібліотек України» в  м.  Севастополі  на
базі ЦБ ім. Л. М. Толстого з 4 до 7 вересня.

 Переможець конкурсу на кращу доповідь на Міжнародній науково-
практичній конференції «INFORMATIO – 2006: інформаційні ресурси,
створення,  використання,  доступ» заступник директора Р.  М.  Щербан
взяла  участь  у  IV  Міжнародній  науково-практичній  конференції
«INFORMATIO – 2007: інформаційні ресурси, створення, використання,
доступ» в м. Алушта.

Завідувачка відділу обслуговування користувачів  документами іно-
земними мовами С. О. Волкова взяла участь у Міжнародній конференції
«Крим – 2007» (м. Судак) [385].

Започатковано роботу бібліотеки у проєкті німецькомовного культур-
ного центру Гете-Інституту «Заочний абонемент», метою якого є забез-
печення німецькомовного населення області сучасними інформаційними
документами з Німеччини і про Німеччину. У бібліотеку почали надхо-
дити видання:  близько 200 одиниць книг,  CD,  відеокасет для видачі  їх
додому  користувачам.  Став  формуватися  попит  на  документи,  роз-
почалася їх популяризація. Користувачі мали можливість замовляти до-
кументи за певною темою. На основі колекцій здійснювалося вивчення
німецької мови.

Уперше бібліотека стала учасником Міжнародного єв-
ропейського  проєкту  спільно  з  Воєводською  публічною
бібліотекою м. Ольштин (Республіка Польща) «Реалізуємо
право на  інформацію»,  підтриманого Міністерством зов-

нішніх зв’язків Польщі. До групи координаторів проєкту ввійшли праці-
вники бібліотеки,  а  також фахівці  Дубенської,  Костопільської  і  Ост-
розької ЦРБ – всього 10 осіб.  Від обласної бібліотеки у проєкті  брали
участь В. П. Ярощук, Л. С. Слесаренко, С . П. Ступницька, Р. М. Щербан,
Н. В.  Войтович,  Н.  П.  Волян,  М. В.  Ярощук.  Учасники групи здійснили
навчальний візит до Воєводської бібліотеки м. Ольштин та в бібліотеки м.
Ронне на острові Борнгольм (Данія). У ході проєкту було відкрито Інтер-
нет-центри у читальній залі обласної бібліотеки та у центральних район-
них бібліотеках Острога, Костополя, Дубна. Центри отримали меблі, осна-
щення для п’яти комп’ютерних місць,  підключення до мережі Інтернет.
Для роботи в Інтернет-центрах бібліотечні працівники пройшли тренінги,
які  проводили на базі  Рівненської обласної бібліотеки польські  колеги.
Діяльність центрів і підготовка працівників змінили, збагатили й урізнома-
нітнили послуги бібліотек. Для проведення масової роботи бібліотеки про-
довжують використовувати мультимедійне обладнання. Усі учасники про-
єкту на своїх ділянках роботи впроваджують досвід, який був вивчений у
бібліотеках Польщі і Данії.
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Так,  на базі  центрів інтенсивно розвиваються послуги електронного
урядування,  консультації  для клієнтів  з  використанням можливостей
Інтернету, допомога громаді у вирішенні соціально-економічних питань,
робота з  вразливими групами населення.  Участь у  проєкті  розширила
можливості й навички бібліотечних працівників у рекламній діяльності та
роботі зі ЗМІ [386].

Волян  Наталія  Петрівна
народилася 18 листопада 1976
р.  Розпочала  роботу  в  бібліо-
теці  в  1994  р.  бібліотекарем
сектору бібліотечної  статисти-
ки  і  реєстрації  користувачів,

згодом працює в читальній залі.  З 2002 р.
– методист, з 2003 р. – провідний методист
у відділі маркетингу та наукової роботи, з
2004 р.  – головний методист.  У полі  зору
Наталії  Петрівни – інноваційні  форми ро-
боти бібліотек, їх впровадження у практи-
ку сільських та районних бібліотек. Актив-
но розвиває  проєктну діяльність  обласної
бібліотеки та бібліотек області, бере участь
у підготовці  і  реалізації  проєктів  («Рівнен-
щина літературна», «Туристична Рівненщи-
на»  2016–2018  рр.),  при  цьому  залучає
позабюджетні  джерела фінансування для
впровадження  ефективних  послуг  для

Данія. У бібліотеці (серед присутніх): С. Ступницька,
Л. Вітренко, Н. Волян, Анжей Марцинкевич

Волян
Наталія Петрівна
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місцевої громади. Особливо зарекомендувала себе у тренерській роботі Про-
грами  «Бібліоміст».  Пізніше  нею  реалізовано  напрям  «Музейні  експозиції  у
бібліотеках».  Брала участь у  проєкті  «Підвищення обізнаності  громадськості  з
питань євроінтеграції», «Реалізуємо право на інформацію» спільно з польськи-
ми колегами. Вона організувала декілька років поспіль діяльність Центру євро-
пейської інформації. Очолюючи сектор науково-дослідної роботи, Наталія Пет-
рівна брала участь у всеукраїнських та локальних маркетингових, соціологічних
дослідженнях, формуванні регламентуючої документації, норм часу на основні
процеси бібліотечної роботи. Також брала участь у адаптації програмного за-
безпечення для акумуляції статистики діяльності бібліотек області Міністерства
культури і туризму України «ECMAР» і багато років поспіль відповідає за його
роботу і актуалізацію. Долучається до підготовки стратегічних планів розвитку
бібліотечної галузі регіону. Проявила себе як висококваліфікований спеціаліст
бібліотечної справи, здібний організатор. Організовує та проводить міжнародні
та  регіональні  науково-практичні  конференції,  семінари,  тренінги.  Укладає
збірники матеріалів  конференцій,  щорічні  звіти  про роботу  бібліотек  області
відповідно до вимог державної статистичної звітності. Наталія Петрівна актив-
но друкується у фаховій періодиці, представляючи досвід Рівненської ОУНБ та
бібліотек області. Н. П. Волян багато років є членом ГО «РОВ УБА», активно ре-
алізовує проєкти ГО, такі  як:  «Малі ґранти», конкурс «Бібліофест», конкурс на
кращу сільську бібліотеку, організовує професійні візити у бібліотеки України та
Польщі. За сумлінну працю Наталія Петрівна Волян нагороджувалася грамота-
ми обласної ради, адміністрації та управління культури. З 2020 р. працює заві-
дувачкою науково-методичного відділу.

Ярощук  Михайло  Володимирович  1983
року  народження.  Закінчив  Міжнародний
інститут управління за спеціальністю «Менед-
жмент організацій» у 2005 р. У бібліотеці пра-
цював на посаді інженера-адміністратора ме-
режі з 28 січня 2003 р. до 15 листопада 2014
р. Брав активну участь у багатьох інновацій-
них процесах. Михайло Володимирович пра-
цював у  секторі  «Регіональний інформацій-
ний портал «Рівненщина», який очолювала П.
І. Демчук. У секторі разом із ним працювали
Н. П. Тимощук, М. І. Куций, М. М. Басіч. Пра-
цівники наповнювали контент порталу. М. В.
Ярощук оперативно викладав інформацію в
мережу Інтернет. У 2007 р. Михайло Володи-
мирович брав участь у міжнародному проєкті
«Реалізуємо право на інформацію»,  у  складі
групи пройшов навчання у Польщі та Данії. У
межах проєкту відповідав за технічне забез-
печення  організації  Інтернет-центрів  у  ЦРБ  м.  Острога,  Костополя,  Дубна  та
Рівненської ОУНБ. Центри розвивали електронне урядування бібліотек. Ще до
початку роботи у бібліотеці за його ідеєю у 2002 р. було обрано назву інформа-
ційному бюлетеню для осіб з інвалідністю «Інва.net».

Ярощук
Михайло Володимирович
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Був організований семінар-тренінг  «Сучасні  інформа-
ційні технології в публічних бібліотеках» за підтримки Ге-
те-Інституту  в  Україні  й  участі  директора  міської  біб-
ліотеки м.  Бремена (Німеччина)  Барбари Лізон,  провідних

спеціалістів ОУНБ з усіх областей України і директорів централізованих
бібліотечних систем області. Провідна тема семінару – «Надання послуг
групам користувачів з особливими потребами». Барбара Лізон – відомий
бібліотекознавець, Президент ІФЛА, окреслила коло питань, що стосу-
валися представлення ресурсів в Інтернеті, роботи бібліотек з електрон-
ними виданнями та клієнтами, специфіки залучення нових груп клієнтів.
Для учасників семінару робота з інвалідами була конкретизована через
специфіку послуг, які має надавати публічна бібліотека [387].

З  метою підвищення поінформованості  та  освіченості
людей з інвалідністю продовжувався випуск інформаційно-
го бюлетеня «Інва.net».  Вийшли 15–17 числа тиражем 823
примірника  кожен  за  фінансової  підтримки  Посольства
США в Україні в межах проєкту ТАСІС «Посилення регіо-

нальних  соціальних  служб».  Поширювався  бюлетень  у  бібліотеках

Учасники семінару-тренінгу «Сучасні інформаційні технології
в публічних бібліотеках»
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Рівненської та Волинської областей, соціальних службах, спеціалізова-
них закладах. Волонтери доставляли інформаційний бюлетень для осіб з
інвалідністю додому.  Поширювалося видання в  громадські  організації
інвалідів області та України.

Книжкову колекцію Гаврила Федоровича Шила, профе-
сора, мовознавця, лексиколога, діалектолога, доктора філо-
логічних наук передала для бібліотеки його донька Оксана
Шило (м.  Львів).  Кількість книг колекції  складає 247 при-

мірників. Гаврило Шило зібрав книжкову колекцію (монографії, збірни-
ки наукових праць, наукові записки, наукові звіти, підручники, навчальні
посібники, словники, атласи), що стосується професійних питань. Книги
видані у 1950–1970 рр., деякі видання – 1930–1940 рр. Перемовини щодо
отримання колекції вела заступник директора бібліотеки Л. С. Слесарен-
ко.

Бібліотека активно проводила культурно-освітні заходи
в межах Року Української книги – 2007: ярмарки книг з кни-
говидавцями Рівненщини, круглі столи, презентації і книж-
кові виставки, відзначення ювілейних дат авторів і книг. На
сторінках  тижневика  «Сім  днів»  відкрито  рубрику,  де

вміщувався  анотований огляд творів  вітчизняної  літератури –  всього
було представлено 23  видання.  У  ЗМІ були опубліковані  оголошення
щодо послуг бібліотеки: у газетах було надруковано 107 повідомлень, по
радіо і на телебаченні – 166 репортажів, у рекламних тижневиках – 654
оголошення.

На 2007  рік  припадає  інтенсивна  робота  «Університету  здоров’я»,
який інформує молодь з актуальних питань збереження здоров’я люди-
ни. Головний бібліотекар читальної зали Галина Михайлівна Конарчук
організовувала заняття за темами: «Екологія та здоров’я людини», «Мо-
лодь на шляху до здорового способу життя», «Алкоголь: звичка чи хво-
роба»,  «Дурман-трава  або обдурені  долі»;  організовано круглий стіл
«Право на здорове життя». До роботи в університеті були залучені кер-
івники лекторію Рівненського медичного коледжу Михайло Омельченко,
лікар-терапевт дитячої поліклініки Алла Адольф, лікар-санолог облас-
ного  центру  «Здоров’я»  Валентина  Копель.  Відбулися  демонстрації
фільмів та активні форми взаємодії з аудиторією.

Відбулася перша спроба підготовки у бібліотеці бібліо-
графічного  покажчика  другого  ступеня  «Метабібліогра-
фія»:  покажчик бібліографічних видань  Рівненської  дер-
жавної обласної бібліотеки (укладачі:  Л. А. Костильова,
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О. Л. Промська). У покажчику представлено 200
назв бібліографічних посібників,  які  були під-
готовлені  у  бібліотеці  за  53  роки  діяльності,
розкрито її  внесок  у  галузь української  біб-
ліографії  [388].  Також підготовлені  та  видані:
біобібліографічний покажчик із  серії  «Дослід-
ники Рівненського краю» – «Причастя словом»:
до 60-річчя з дня народження Б. Й. Столярчука
(укладачі:  Н.  М.  Кожан,  Н.  О.  Нікітіна),  реко-
мендаційний список літератури «Глашатай не-
скореного покоління»: до 100-річчя від дня на-
родження талановитого поета і  вченого Олега
Ольжича  (Кандиби)  (укладач  Л.  М.  Стад-

ницька). Укладено та видано анотований каталог видань з фондів бібліо-
теки «Книга Рівненщини 2006» [389].

Працівники бібліотеки,  заві-
дувачки відділів:  обслуговування
користувачів  у  читальній  залі  –
Наталія  Василівна  Войтович
(Корнійчук),  обслуговування до-

кументами з мистецтва – Анжела Іванівна Ха-
медюк, абонемента – Лариса Михайлівна Ро-
манюк були учасниками VII і VIII Всеукраїн-

На Всеукраїнському фестивалі «Феодосія»
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ських фестивалів Української книги «Феодосія» (2007 і 2008 рр.). У про-
грамі  фестивалю вони презентували книги рівненських авторів,  брали
участь в обговоренні проблем читання, наповнення бібліотечних фондів
та розвитку книговидання в країні, а також в підсумках рейтингу «Кни-
ги, які найбільше читають». Широке спілкування з учасниками фестива-
лю – письменниками і  видавцями – було результативним – відбулися
візити цих творчих людей у бібліотеку з представленням їхнього дороб-
ку громаді краю [390].

Хамедюк Анжела Іванівна  на-
родилася  в  1966  р.  У  бібліотеці
працює з  1988 р.  на  посаді  біб-
ліотекаря  відділу  абонемента,  з
2002 р.  –  у  читальній залі,  а  від
2003  р.  –  на  посаді  провідного

бібліотекаря.  Активно  проводила  роботу  з
фондом, старанно ставилася до проведення
масових  заходів,  брала  участь  у  щорічних
серпневих конференціях  вчителів  загально-
освітніх  шкіл  та  організації  тематичних  ве-
чорів за «шкільним абонементом». У 2010 р.
Анжела  Іванівна  призначена  завідувачкою
відділу літератури з мистецтва. А. І. Хамедюк
щоквартально  акумулює  інформацію  про
діяльність закладів культури Рівненщини, що
згодом представляється  на сайті  бібліотеки,
організовує широкий спектр заходів з попу-

Л. Романюк, А. Хамедюк під час презентації на Всеукраїнському фестивалі «Феодосія»

Хамедюк Анжела Іванівна
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ляризації різних жанрів мистецтва. Особливо цікаво відбуваються організовані
нею презентації виставок. Анжела Іванівна створила у відділі атмосферу артсе-
редовища для різних груп відвідувачів. Вона здійснює рекламну діяльність, була
переможцем конкурсу «Спеціаліст року», нагороджувалася грамотами обласно-
го управління культури та обласної бібліотеки. Продовжує працювати. Анжела
Іванівна Хамедюк – донька колишньої працівниці бібліотеки Лариси Володи-
мирівни Мельник.

 До роботи на посаді завідувачки відділу використання та зберігання
документного фонду приступила Людмила Григорівна Романчук.

Романчук Людмила Григорівна народилася
28 листопада 1960 р. З 1978 р. працювала на
посаді бібліотекаря. У 1979 р. Людмила Гри-
горівна рішенням зборів бібліотеки була на-
правлена на навчання у Ровенський держав-
ний  інститут  культури,  який  закінчила  у
1989 р. З того ж року – старший бібліотекар
відділу комплектування та обробки літерату-
ри, з 1997 р. – провідний бібліотекар сектору
статистики і контролю, з 2007 р. – завідувач-
ка відділу використання та зберігання доку-
ментного фонду. Людмила Григорівна актив-
но  працює  в  напрямі  формування  фонду
книгосховища,  формує повноцінні  колекції,
очищаючи від дублетної літератури. Вона оп-
ікується  використанням книг  з  обмінно-ре-
зервного фонду, пропонуючи їх бібліотекам
різних систем і  відомств.  Контролює збере-
ження обов’язкового місцевого примірника.
За успіхи у роботі відзначалася подяками та
грамотами обласного управління культури та ОДА. Продовжує працювати.

Романчук
Людмила Григорівна

2008

У  квітні  відбувся  Міжрегіональний семінар «Роль  ме-
діацентру бібліотеки у формуванні соціалізації особистості».
Базою проведення  семінару  була  Березнівська  ЦСПШБ.
Мета семінару – удосконалення системи обслуговування пе-
дагогів та учнів в умовах модернізації освіти, вивчення досв-

іду роботи Березнівської ЦСПШБ щодо організації медіацентрів. Цільо-
вою аудиторією Міжрегіонального семінару були директори ЦСПШБ,
начальники відділів освіти райдержадміністрацій. У семінарі взяли участь:
заступник голови Рівненської ОДА О. М. Торкунов, начальник управлін-
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Сайт «Освітній навігатор»

ня культури ОДА Я.  М. Мельник,  начальник управління освіти і  науки
ОДА І. В. Вєтров, представники Національної парламентської бібліотеки
України і державних бібліотек для юнацтва та для дітей. Вперше розгля-
далося питання щодо перспективи формування регіонального освітнього
медіасередовища; менеджмент створення медіасередовища в ЦСПШБ Бе-
резного;  діяльність медіацентру в структурі  школи;  використання в на-
вчанні ресурсів Веб 2.0; використання мультимедійних засобів [391].

Створений  сайт  «Освітній  навігатор»  http://naviga-
tor.rv.ua.  Необхідність такого ресурсу викликана великою
групою користувачів,  яким потрібна оперативна інформа-
ція – це вчителі загальноосвітніх шкіл, учні і їх батьки. Вже
в перший рік роботи сайту його відвідали 83834 оригінальні

відвідувачі.  Сьогодні  щоденна статистика – близько 4000 відвідувачів.
Сайт допомагає сільському бібліотекарю задовольнити запити сільсь-
кого вчителя, учня та батьків [392].

Відбулася відеопрезентація нового електронного ресур-
су  бібліотеки  «Календар  знаменних  і  пам’ятних  дат  Рів-
ненщини на 2008 рік» на CD. Аналог традиційного «Кален-
даря»,  що вміщує інформаційні  довідки і  рекомендаційні
списки документів, відеофрагменти, аудіофайли тощо.

Якісно новий рівень надання інтернет-послуг став можливим завдяки
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Біобібліографічний покажчик,
присвячений краєзнавцю

В. Є. Рожку, виданий спільно
з Волинською ОУНБ

WI-FI, що дало можливість використовувати відвідувачам власні комп’-
ютери і пристрої у закладі. За півроку бездротовим Інтернетом скорис-
талось 200 людей.

Було приділено велику увагу підготовці бібліографічних
посібників як рекомендаційних, так і науково-допоміжних.
Укладено науково-допоміжний бібліографічний покажчик:
«Пам’ять століть : Магдебурзькому праву Дубна 500 років»
(укладачі: П. І. Демчук, Н. М. Ко-

жан).  Він  включає  відомості  про  до-
кументи, що знаходяться у фондах бібліо-
теки,  Рівненського  обласного  крає-
знавчого  музею,  Державного  історико-
культурного заповідника міста Дубна, Ду-
бенської  ЦРБ.  Уперше  було  укладено
біобібліографічний покажчик спільно з Во-
линською  ОУНБ  «Ходіть,  поки  маєте
світло» про краєзнавця Володимира Рож-
ка (укладачі:  А.  А.  Понагайба,  Л.  А.  Сте-
панюк), який містить 1262 бібліографічних
записів  та  довідкові  анотації.  Також  ви-
дані:  анотований каталог  «Книга  Рівнен-
щини 2007» (укладач і редактор Л. Г. Сах-
нюк); рекомендаційний покажчик «Літера-
тура  до  знаменних та  пам’ятних дат  Рів-
ненщини на 2009 рік» (укладачі:  Н. М. Ко-
жан, Н. О. Нікітіна) [393].

Групою бібліотечних працівників на замовлення Украї-
нської  бібліотечної  асоціації  та  програми  «Глобальні
бібліотеки», яку адмініструє Рада Міжнародних Наукових
Досліджень та Обмінів (IREX) було вивчено та узагальнено
необхідні дані для визначення готовності реалізації програ-

ми з автоматизації бібліотек області. У результаті такого дослідження,
яким було охоплено всю державу,  урахування отриманих даних допо-
могло в  формуванні  управлінських рішень та  узагальненні  матеріалів,
виданих УБА.

У подальшому, завдячуючи даному дослідженню, в Україні було роз-
горнуто програму «Бібліоміст» [394].

Директор бібліотеки В. П. Ярощук і заступник директора Р. М. Щер-
бан  взяли  участь  у  ІІ  Міжнародній  науково-практичній  конференції
«Публічна бібліотека в  соціокультурному просторі  регіону» у  Націо-
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нальній парламентській бібліотеці України», а також у Міжнародній на-
уково-практичній конференції  «Книжкова спадщина Берестейщини» у
м. Брест (Білорусь).

29–30 вересня бібліотекою проведено Міжнародну науково-практич-
ну  конференцію  «Сільська  бібліотека  на  етапі  розвитку  суспільства
знань». До організаторів конференції приєдналися: Державна академія
керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненське обласне відділення Ук-
раїнської бібліотечної асоціації, Управління культури і туризму Рівнен-
ської  облдержадміністрації.  У  роботі  конференції  взяли  участь  ди-
ректори,  провідні  фахівці  обласних універсальних наукових бібліотек,
публічних бібліотек  України та  Білорусії,  директори ЦБС та  сільські
бібліотекарі  Рівненщини,  науковці.  Роль  Рівненського  обласного від-
ділення УБА у бібліотечній галузі області розкрила директор бібліотеки
В.  П.  Ярощук  у  доповіді  «Стратегія  діяльності  УБА  для  розвитку
сільської бібліотеки області».  Детально було розкрито зміст «Модель-
ного стандарту діяльності публічної (публічно-шкільної) бібліотеки Рів-
ненської області» та висунуто пропозицію розробки програми підтрим-
ки сільських бібліотек у державі. Інтерес учасників конференції викли-
кав виступ директора Пружанської районної ЦБС (Білорусь) Н. К. Суп-
рунович «Сільська бібліотека:  її  місце у  соціальному комплексі  села».
Питання теоретичного та прикладного характеру, пов’язані із залучен-
ням позабюджетних коштів в діяльність сільських бібліотек висвітила за-
ступник директора Рівненської обласної бібліотеки Л. С. Слесаренко у
доповіді «Надання платних послуг бібліотеками-філіями Рівненської об-
ласті». Роботу конференції було підсумовано на засіданні круглого сто-
лу, метою якого було визначення проблем
та сучасних завдань  сільських бібліотек в
умовах розвитку суспільства знань. На за-
вершення  конференції  між  обласною
бібліотекою і Брестською обласною бібліо-
текою  імені  М.  Горького  було  підписано
протокол  намірів  щодо  співпраці.  Згідно
затвердженого протоколу бібліотеки домо-
вилися про об’єднання зусиль у справі роз-
ширення та налагодження прямих контак-
тів між закладами та профспілками культу-
ри України і Білорусі. Повідомлення і стат-
ті, надіслані на конференцію, були вміщені
у збірник «Сільська бібліотека на етапі роз-
витку суспільства знань» (2008) [395].

За підсумками роботи конференції були розроблені і прийняті реко-
мендації, в яких визначились головні проблеми у сфері функціонування
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Презентація книги автора з Канади Е. М. Гуцуляка «Моя дерев’яна валізка».
Зліва направо: Е. Гуцуляк з дружиною, І. Вєтров, М. Камінський

Бібліотеку визнано переможцем
у номінації «Кращий заклад культури

сільських бібліотек, що по-
требують  вирішення  на
державному та  регіональ-
ному рівні.

Рівненською  міською
радою  за  результатами
Шостого загальноміського
відкритого рейтингу попу-
лярності  «Гордість  міста»
бібліотеку  визнано  пере-
можцем у  номінації  «Кра-
щий заклад культури». Ди-
ректору Валентині  Петрів-
ні Ярощук вручено пам’ят-
ну відзнаку.

Пройшла акція для сту-
дентів  III  курсу  рівненсь-
ких  вишів  «Екватор  нав-
чання».  Під час неї  можна
було  записатись  у  бібліо-

теку, взяти участь в екскурсії,  дізнатися про інформаційні
ресурси для написання курсових робіт.

Відбувся захід за участі гостя з Канади Е. М. Гуцуляка,
автора книги «Моя дерев’яна валізка».
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Презентація часопису «Музейний провулок». Зліва направо:
В. Червоній, М. Жулинський, Д. Павличко

На зустрічі з Е. Гуцуляком. Зліва направо: О. Волощук, Н. Савчук, Є. Гладунова, М. Борейко

У «Світлиці» відбулась презентація журналу «Музейний провулок».
Видання Національного художнього музею представили літературозна-
вець, політик Микола Жулинський та письменник Дмитро Павличко.
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У бібліотеці з’явилася нова форма роботи – буккросинг.
Про неї  не знали не лишень користувачі,  а  й  бібліотекарі,
хоч  вона була  досить  поширена у  зарубіжних країнах.  У
відділі  абонемента користувачам було запропоновано об-
міняти власні  книги,  для  цього виділено стелаж і  надано

допомогу бібліотекаря.  Умова обміну:  принести дві  власні  книги і  тоді
можна «вибрати дві книги зі стелажа». Щороку на стелажі міститься до
250 книжок, а користується обміном до 300 відвідувачів. Є просто «дару-
вальники» книг для цієї колекції. Було укладено «Положення про орга-
нізацію роботи «вільного обміну книги». Подібну послугу почали нада-
вати сільські та районні бібліотеки [396].

Великий позитивний резонанс викликали масові заходи
у відділах обслуговування користувачів у читальній залі та
абонементі.  Це  книжкова  виставка  «Сто  заборонених
книг», на якій представлені книги письменників-дисидентів,
українських патріотів, письменників з діаспори. Серед книг

є видання,  пов’язані  з  краєм,  широкий перелік зарубіжної літератури,
яка із різних причин була заборонена до читання у певних країнах. Май-
же усі твори зацікавили відвідувачів, вчителі приводили старшокласників
для ознайомлення.

Щороку у бібліотеці запалюється свіча пам’яті по жертвам Голодомо-
ру. Бібліотекарі, читачі зустрічаються біля виставок книг сумної історії,
на демонстраціях фільму «Голод – 33» за книгою Василя Барки «Жов-
тий князь». Так вшановується пам’ять жертв геноциду українського на-
роду [397].

Бібліотека  розпочала  формувати  сайт  «Електронна
бібліотека творів авторів Рівненщини», який поповнювався
повнотекстовими документами місцевих авторів. Відформа-
товано 120 назв й лише 12 назв виставлено в Інтернет з по-

годження авторів.
Формувалась багатогалузева повнотекстова БД статей з періодичних

видань і збірників з доступом у локальній мережі. Її обсяг сягав 803 назв
документів.

2009
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Розпочато формування фонду аудіокниг. Потреба у ви-
даннях в аудіоформаті виявлена серед людей старшого віку,
слабозорих  та  незрячих,  батьків,  які  бажають  долучити
дітей до ознайомлення з програмними творами. Свою елек-

тронну колекцію аудіокниг  бібліотеці  передав  Петро Володимирович
Озарчук, незрячий тренер-консультант інтернет-центру «Окуляр». Мо-
лодий спеціаліст Іван Іванович Радчук розпочав створення БД, система-
тизацію  аудіодокументів.  Аудіодокументи  представляються  у  відділі
абонемента, видаються додому користувачам. Формат МР3 сприяє ши-
рокому використанню аудіокниги. За рік придбано близько 108 назв ауд-
іокниг на DVD, на які є інтенсивний запит відвідувачів [398].

Особливою популярністю у віддалених клієнтів корис-
тувалася послуга віртуальної  довідки,  розміщена на сайті
бібліотеки  (http://libr.rv.ua).  Інформацію про документи
було надано 656 користувачам у 774 віртуальних довідках.
Останні надає відділ бібліографічного ресурсу, баз даних та

обслуговування користувачів  безкоштовно за  умови оформлення чи-
тацького квитка [399].

Було  переглянуто  діючі  засади  зі  зберігання  обо-
в’язкового  краєзнавчого  та  місцевого  примірника  доку-
ментів  у  бібліотеці.  Колегіально  фахівцями  було  роз-
роблено нове «Положення про формування,  зберігання і
використання обов’язкового краєзнавчого примірника до-

кументів» та «Інструкція по відбору, розподілу, зберігання та організації
використання обов’язкового краєзнавчого примірника документів».  У
відділі  використання  та  зберігання  документного  фонду  був  орга-
нізований сегмент фонду краєзнавчих і місцевих видань. За регламенту-
ючими документами у відділі зберігаються документи до 1980 року ви-
дання включно (починаючи з 2020 року зберігаються документи до 1990
року). Обов’язковий місцевий примірник документів, незалежно від року
видання, крім збірників наукових праць вищих навчальних закладів краю
та художніх творів,  місцеві  періодичні  видання (газети,  журнали)  за  5
останніх років зберігаються у відділі акумуляції краєзнавчих документів
та бібліографії. У відділі книгосховища зберігається 3700 цих докумен-
тів.  Було виокремлено документи,  які  містять  частково відомості  про
край, а саме: розділ, абзац та інші частини. Вони зберігаються у загаль-
ному фонді  відділу книгосховища.  Таких документів  542  примірники,
вони відмічені відповідним маркуванням [400].
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До 70-річчя  від  дня заснування
бібліотеки побачив світ бібліограф-
ічний покажчик видань Рівненської
обласної бібліотеки за 1947–2003 рр.
«Друковані  видання  головної  біб-

ліотеки Рівненщини».  Укладач Лариса Анатолі-
ївна Костильова представила широкій громадсь-
кості підсумок видавничої діяльності бібліотеки
за 70 років за виключенням бібліографічної
продукції,  яка  відображена  у  покажчику
2007 року «Метабібліографія». Дослідники
бібліотекознавства та культурологи поряд
із  вищевказаними виданнями відзначають
ретроспективний бібліографічний покаж-
чик «Літопис головної книгозбірні Рівнен-
щини»,  укладений  Людмилою  Михайлів-
ною  Стадницькою.  Видання  відображає
культурологічний процес розвитку закладу
за публікаціями про діяльність бібліотеки з
1940 до 2009 року.

Також вийшли друком каталог видань та
науково-допоміжний покажчик:

Книга Рівненщини : 2008 : анот. кат. вид.
: (з фондів Рівнен. держ. обл. б-ки). Вип. 6 / Рівнен. держ. обл. б-ка ; ук-
лад. та ред. Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обе-
реги, 2009. – 144 с.

Природно-заповідний  фонд  Рівнен-
ської області : (наук.-допом. бібліогр. по-
кажч.)  /  Рівнен.  держ. обл.  б-ка ;  уклад.
Н. М. Кожан ; ред.: Л. Г. Сахнюк, З. М. Ти-
рак. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – 63 с.
[401].

Костильова Лариса Анатоліїв-
на, 1956 року народження. Закін-
чила  Київський  державний  ін-
ститут культури у 1977 р. У бібліо-
теці  працює  з  1977  р.  на  посаді
редактора,  у  1977–1981  рр.  –  на

посаді  методиста  науково-методичного
відділу, з 1983 р. – бібліограф, старший біб-
ліограф, головний бібліограф відділу форму-
вання  бібліографічного  ресурсу.  У  2005  р.
очолила  вищезгаданий  відділ.  З  2015  р.  по

Костильова
Лариса Анатоліївна
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даний час – провідний бібліотекар. Лариса Анатоліївна – високопрофесійний
спеціаліст. За час керування відділом нею були впроваджені інноваційні проце-
си формування інформаційного ресурсу і  надання послуг.  Було впроваджено
регіональну корпорацію зі  створення ББД та електронну довідку.  Л.  А.  Кости-
льова активний автор і укладач бібліографічних посібників – «Поклик душі: до
100-річчя від дня народження Олени Теліги» (2006); «Метабібліографія» (2007),
«Друковані видання головної бібліотеки Рівненщини» (2009), «В усі віки най-
важча ноша – Слово»:  до 70-річчя від дня народження Є.  І.  Шморгуна (Серія
«Славетні земляки») (2010); «Жив на чатах духовного ренесансу»: біобібліогра-
фічний покажчик праць про Б. І. Степанишина (Серія «Славетні земляки» (2012)
та ін. Лариса Анатоліївна активно долучалася до методичної діяльності, нада-
вала допомогу бібліотекам області, сприяючи розвитку бібліографічної діяль-
ності, в т.ч. і в період становлення електронних технологій у цій справі. Маючи
великий досвід у створенні ББД, Лариса Анатоліївна є редактором БД статей з
періодичних видань і збірок відділу виробничої літератури, відділу обробки і
комплектування літератури. Л. А. Костильова надає консультації відвідувачам
з використання ДБА,  проводить  бесіди,  популяризуючи електронні  ресурси,
проводить  екскурсії  з  ознайомлення  ДБА бібліотеки.  Доброзичлива,  корис-
тується повагою колег. Відзначалася грамотами та іншими подарунками облас-
ної ради, облдержадміністрації та управління культури.

 Стадницька  Людмила Михайлівна  наро-
дилася 22 листопада 1956 р. У 1978 р. закін-
чила Київський державний інститут  культу-
ри.  З  1978  р.  –  головний  бібліограф.  Її
діяльність  спрямована на  створення ДБА та
обслуговуванні  користувачів.  У  1999 р.  пра-
цювала у  складі  робочої  групи зі  створення
каталогу рідкісних видань.  У 2002–2003 рр.
створювала БД рішень та розпоряджень міс-
цевих органів  влади.  Людмила Михайлівна
брала участь  у  створенні  каталогу  предмет-
них рубрик БД статей з періодичних видань і
збірок.

 З великим натхненням у числі перших фа-
хівців  брала  участь  у  проєкті  бібліотеки
«Живе  краєзнавство»,  дослідила  історію
рівненської  вулиці  С.  Петлюри  та  чотири
роки проводила пішохідні  екскурсії  й  отри-
мувала  схвальні  відгуки  містян.  Привітна,
компетентна, доброзичлива – так відгукуються колеги про Л.  М. Стадницьку.
Вона нагороджувалася грамотами обласної ради, облдержадміністрації та об-

ласного управління культури. Продовжує працювати.

Відповідно до ДСТУ 3008-95 і  статутної діяльності біб-
ліотеки було підготовлено та оформлено наукові прикладні
дослідження: «Діяльність бібліотек області: експертно-про-
гностичний  аналіз»  та  соціологічне  дослідження  «Лінг-

вістичне забезпечення електронного каталогу РДОБ», що передбачало

Стадницька
Людмила Михайлівна
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вивчення стану лінгвістичного забезпечення (ЛЗ) електронного катало-
гу (ЕК) бібліотеки в локальному середовищі, якості створення пошуко-
вих образів документів для забезпечення релевантного пошуку на запи-
ти користувачів.  На виконання поставленої  мети було вивчено думку
користувачів бібліотеки щодо якості обслуговування за допомогою ЕК,
здійснено пошук за ймовірними запитами користувачів в усіх складових
ЕК бібліотеки, виявлено недоліки у формуванні інформаційно-пошуко-
вої мови ЕК, розроблено рекомендації для підвищення якості ЛЗ ЕК та
удосконалення роботи в обслуговуванні користувачів бібліотеки. Керів-
ником дослідження була Р. М. Щербан, заступник директора з наукової
роботи та автоматизації. Учасники робочої групи – головний методист
Н. П. Волян, провідний методист О. Л. Промська [402].

Промська  Олександра  Леоні-
дівна,  1984  року  народження.
Закінчила  Рівненський  дер-
жавний  гуманітарний університет
у  2005 р.,  кандидат  історичних
наук з 2011 р. У 2006 р. прийня-

та на посаду бібліотекаря 1 кат. у відділ ми-
стецтв, з 2007 р. – провідний методист, з 2011
р. – завідувачка сектору відділу маркетингу
та наукової роботи, з 16 січня 2012 р. – зас-
тупник директора з наукової роботи. За час
роботи проявила себе здібним спеціалістом
та  організатором  бібліотечної  справи.  Зро-
била  власний  внесок  у  розвиток  сучасних
напрямів діяльності бібліотеки. Високу оцін-
ку отримали наукові дослідження Олексан-
дри  Леонідівни.  Вона  брала  участь  та  очо-
лювала  діяльність  РОУНБ  у  проєктах,  при-
свячених формуванню спадщини Ю.-І. Кра-
шевського  спільно  з  Брестською  ОУНБ  (Білорусь)  та  музеєм  Ю.-І.  Крашев-
ського в Романові (Польща). Значний вклад її діяльності відображено в екс-
позиції «Літературна Рівненщина».

Олександра Леонідівна – учасник міжнародних програм і проєктів, відвідува-
ла з професійними візитами Республіку Польщу, Німеччину, Білорусь, Латвію.
Вона має широке коло професійних інтересів, які відображаються інноваціями
в практиці автоматизації бібліотечних процесів.

 У  2012  р.  О.  Л.  Промська уклала окремим виданням науково-допоміжний
бібліографічний покажчик третього ступеня «Українські метабібліографічні по-
сібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)», де вперше описано метабібліографічні
посібники, що виходили друком на історичній території України з кінця XIX ст.
до 2010 р.

Олександра Леонідівна була практикуючим тренером для колег, починаючи з
періоду виконання програми «Бібліоміст». Вона виступає науковим редактором

 Промська
Олександра Леонідівна
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науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, збірників матеріалів науко-
во-практичних конференцій, круглих столів, цифрових колекцій, а також мето-
дичної продукції у друкованому та електронному виді.

О.  Л.  Промська очолює проєктну діяльність  РОУНБ та  здійснює підвищення
кваліфікації  персоналу бібліотеки та  бібліотечних працівників  області.  Вона є
заступником Голови Президії ГО «РОВ УБА» декількох каденцій. Освічена, інте-
лектуальна,  доброзичлива,  тяжіє  до новизни та  актуалізації  власних знань та
навичок.  Нагороджувалася грамотами та подяками обласної ради, облдерж-
адміністрації, управління культури облдержадміністрації.

Для розвитку наукової організації праці було проведе-
но 3 маркетингових дослідження з проблем «Використання
електронного каталогу у  Рівненській  державній  обласній
бібліотеці», «Якості обслуговування користувачів та задо-
волення  їхніх  потреб  відділом  абонемента»,  зроблено

аналіз  опитування користувачів  бібліотеки щодо організації  вільного
книгообміну  у  відділі  абонемента.  Результатами  дослідження  стали
відповідні рекомендації для покращення якості організації роботи в ок-
ремих структурних підрозділах та видах діяльності.

18–22 травня 2009 р. директор бібліотеки В. П. Ярощук та завідуюча
відділом Н. В. Войтович (Корнійчук) взяли участь у щорічній Міжнарод-
ної конференції в рамках Днів слов’янської писемності, яка відбулася в
м. Брест (Білорусь) у Брестській обласній бібліотеці ім. М. Горького.

У період з 8 до 12 червня завідувачка відділу обслуговування користу-
вачів документами іноземними мовами С. О. Волкова взяла участь у 16-й
Міжнародній конференції «Крим – 2009».

Серед делегатів Міжнародної конференції в рамках Днів слов’янської
писемності (м. Брест): В. Ярощук, Н. Войтович (Корнійчук), Я. Поліщук, Л. Поліщук
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 20–21 жовтня 2009 р. в м. Ольштин (Польща) проходила Міжнародна
конференція «Z Danii  do Polski  – transfer  wiedzy s  doswiadczen zawodo-
wych» за сприянням Міністерства зовнішніх зв’язків Польщі. Учасником
конференції стала директор бібліотеки В. П. Ярощук. У ході зустрічі бу-
ло підбито підсумки дворічного проєкту «Реалізуємо право на інформа-
цію», презентувався досвід польських колег (запровадження нових по-
слуг  у  сільських книгозбірнях),  обговорювались перспективи спільної
діяльності у проєкті «Історична Волинь» [403].

У березні  був укладений перший обласний рейтинг «Найвпливовіші
жінки Рівненщини». До «топ-20» увійшла директор бібліотеки В. П.  Яро-
щук. Зусилля з формування рейтингу підтримав видавничий дім «ОГО».

2010

Бібліотека відзначила 70 років від дня свого заснування.
Ця подія внесла новий імпульс в активну, творчу, потужну
діяльність у всіх напрямах роботи книгозбірні.  Були ство-
рені сприятливі умови для поширення і вільного доступу до
інформації з усіх сфер людської діяльності, що дало мож-

ливість забезпечити інтелектуально-освітній розвиток громадян,  задо-
вольнити їх культурні та професійні потреби, зміцнити моральні засади.
Бібліотека взяла активну участь у реалізації  «Програми підтримки на-
ціонального книговидання, популяризації української книги та сприян-
ня книгорозповсюдженню в Рівненській області на 2009–2013 рр.». Зап-
роваджуючи інноваційні форми і методи роботи з користувачами з по-
пуляризації  ресурсів  і  послуг,  бібліотека  ставила  за  мету  збільшити
кількість читачів, охопити різні категорії як за віком, соціальним станом
так і за фаховим складом [404].

У зв’язку з  70-річчям бібліотеки за відповідальне ставлення до обо-
в’язків, високий професіоналізм були нагороджені працівники закладу:
грамотами  Міністерства  культури  і  туризму  України  –  Т.  В.  Мату-
шевська, Л. Г. Романчук, А. І. Хамедюк; грамотами Рівненської обласної
ради – Е. В. Власюк, Н. Л. Плетьонка, Л. С. Слесаренко, Л. Г. Сахнюк,  Н.
П.  Тимощук;  грамотами облдержадміністрації  –  С.  О.  Волкова, В.
В. Максимчук, С. П. Ступницька, О. Ф. Тихова; грамотами обласного уп-
равління культури облдержадміністрації – Л. А. Василевська, С. В. Во-
лошина, Н. М. Кожан, Л. А. Костильова, О. Л. Промська, Н. Г. Проза-
пас, Н. І. Чепиль, С. Ф. Ясковець, І. В. Усович (Шинковська).

’ ’
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Плетьонка
Ніна Леонтіївна

Власюк
Еліна Володимирівна

 Плетьонка  Ніна  Леонтіївна,
1956 року народження.  Закінчи-
ла Ровенський державний інсти-
тут культури у 1982 р. Прийнята у
бібліотеку в 1979 р. завідувачкою
сектору, з 1981 р. – старший біб-

ліотекар відділу комплектування, з  1991 р.  –
бібліотекар 1 кат., з 1994 р. – завідувачка сек-
тору поточного комплектування,  з  1998 р.  –
завідувачка відділу комплектування і оброб-
ки документів, організації каталогів. Забезпе-
чує  формування  фонду  бібліотеки,  його
облік, формування алфавітного, систематич-
ного і електронного каталогів. Добре обізна-
на з станом видавничої справи в місті,  про-
водить  значну роботу з виявлення краєзнав-
чих документів  та  їх придбання. Контролює
надходження  обов’язкового   краєзнавчого
примірника документів.

Є членом комісії з інвентаризації фондів та вилучення документів. Дисциплі-
нована, оперативна в роботі, формує сприятливий клімат у колективі. Продов-
жує працювати. За багаторічну сумлінну працю неодноразово відзначена гра-
мотами облдержадміністрації та обласної ради, з нагоди 65-річчя заснування

бібліотеки нагороджена  Почесною грамотою
Міністерства культури і мистецтв України.

Власюк Еліна Володимирівна, 1964 року на-
родження. Закінчила Ровенський державний
інститут культури у 1990 р. 1984 р. зарахова-
на до штату  бібліотеки на посаду друкарки,
оператора,  з  1989  р.  –  бібліотекар  сектору
МБА відділу використання та зберігання до-
кументного  фонду,  з  1991  р.  –  провідний
бібліотекар. Проводить роботу зі збереження
документів, вилучає застарілі та дублетні до-
кументи, бере участь у інвентаризаціях фон-
дів  відділів.  Еліна  Володимирівна  володіє
професійними навичками, сумлінно ставить-
ся до виконання професійних обов’язків.  За
наполегливу працю нагороджувалася грамо-
тами  обласного  управління  культури,
облдержадміністрації та облради.

 Усович (Шинковська) Ірина Вікторівна, 1987 року народження. Закінчила Рівнен-
ський державний гуманітарний університет у 2008 р., магістр. Відтоді працює у
бібліотеці на посаді бібліотекаря відділу наукової роботи та бібліотечного мар-
кетингу. Зарекомендувала себе як грамотний спеціаліст, відкритий до інновацій.
Ірина Вікторівна відповідала за рекламну діяльність, особливо вдалася її  роз-
робка білбордів та плакатів під назвою «Читати – це модно». Вагомий внесок
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Ірини Вікторівни і в проєктній діяльності. Нею
підготовлені  й підтримані  різними фондами
проєкти:  відеоролик  «Рівненська  обласна
бібліотека»,  «Створення  аудіоподкастів  на
сайті  Рівненської  ОУНБ»,  «Школа цифрової
грамотності». І. В. Усович – координатор На-
вчально-тренінгового  центру  за  програмою
«Бібліоміст»:  організувала  навчання,  моні-
торила,  готувала  звітні  матеріали.  Вона  ус-
пішно комунікує з колегами та членами ГО, є
активним членом ГО «РОВ УБА». За успішну
роботу нагороджена грамотою ОДА.
У 2020 р. призначена на посаду завідувачки
відділу соціокультурної діяльності.

Бібліотекою започатко-
вано конкурс «Краща книга
Рівненщини» спільно з  Рів-
ненським  обласним  відді-
ленням  Української  бібліотечної  асоціації.  Конкурс  був

підтриманий обласним управлінням культури,  обласними бібліотеками
для дітей та молоді. Відповідно до положення про конкурс, бібліотекарі
області дізнаються думку читачів місцевих видань і до 1 лютого подають
відомості про книги для експертної оцінки у номінаціях: «Краща поетич-
на збірка»,  «Краще прозове  ви-
дання»,  «Краще  історико-крає-
знавче  видання»,  «Краще  ви-
дання  для  дітей»,  «Краще  ви-
дання  для  юнацтва  та  молоді».
На розгляд журі  також виноси-
лися номінації  «Кращий літера-
турний дебют», «Краще полігра-
фічне  видання»,  «Краще  офор-
млення книги».

У  ювілейні  роки  журі  додат-
ково визначало видання «Краща
книга про місто Рівне» (з нагоди
730-річчя від дня заснування міс-
та  Рівне),  «Видання  присвячене
Тарасові  Шевченку»  (з  нагоди
200-річчя  від  дня  народження),
«Краща книга про події, що змі-
нили нас» та  ін.  Журі  конкурсу
діяло  на  громадських  засадах.

 Усович (Шинковська)
Ірина Вікторівна
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Незмінним головою журі була Валентина Петрівна Ярощук – голова РОВ
УБА, директор РОУНБ; секретарем у останні роки – Ірина Вікторівна
Усович. Члени журі – В. Т. Борщевич, директор радіо «Край», док-
тор історичних наук; В. В. Власюк, Т. О. Власюк – директори видавниц-
тва «Волинські  обереги»,  О.  М.  Зень – видавець;   Н.  А.  Онофрійчук –
завідувачка відділу Рівненської обласної бібліотеки для дітей; Л. І. Мар-
тинюк – заступник директора Рівненської обласної бібліотеки для мо-
лоді; Л. М. Овдійчук – член рівненського міського правління «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка; А. П. Невірковець – поетеса; Н. П. Савчук – член
правління обласного товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка; Т. С. Лу-
кашевич – голова Рівненської обласної організації Національної спілки
художників України;  А.  М. Українець – завідувачка відділу етнографії
Рівненського обласного краєзнавчого музею; Є. П. Цимбалюк – журна-
ліст, письменник. Щороку від 12 до 19 тисяч людей називають книги, вар-
ті визначення «Краща книга». За результатами 2013 року 19 тисяч осіб
назвали 462 книги. Конкурс отримав визнання, а автори-переможці ста-
ють популярними. Плакат про переможців конкурсу видається великим
тиражем і розсилається в бібліотеки області.

Перелік  книг-переможців  конкурсу «Краща книга  Рівненщини» за
2010–2020 роки дивіться у додатку № 1.

Відділ обслуговування документами з мистецтва розпо-
чав організацію нового бібліотечного середовища – пере-
їхав з  ІІ  на ІІІ  поверх.  Нове приміщення було структуро-
ване на: зону представлення фонду та виставкову стіну, що

стала значно більшою. Залишено велику територію для проведення гру-
пової масової роботи із застосуванням мультимедійної техніки та різно-
манітного конструювання зали, осучаснено і стало багатофункціональ-
ним місце бібліотекаря.  Нові  та  комфортні  умови привели нові  групи
користувачів  і  урізноманітнили  форми  роботи.  Вперше  представлені
творчі  роботи  учасників  студії  арт-терапії  молодіжної  громадської
організації  «Центр  саморозвитку  особистості  «Разом»,  «Формула
емоцій» – декупаж, розпис на склі та тканині, олійний живопис, худож-
ня кераміка. В межах виставки рівненські митці С. Генеральчук і О. Муд-
рик провели майстер-клас з арт-терапії. Зустрічі з групою учасників ста-
ли систематичними [405]. На ІІ поверх перемістився відділ абонемента.

Був організований відкритий доступ до книг.

Центром вільного доступу до ресурсів залишався відділ
обслуговування документами іноземними мовами, який не
втрачав свого інноваційного спрямування. Нову можливість
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отримали  користувачі  у  вигляді  доступу  онлайн  до  публікацій  на
ліцензійній основі. Це електронний контент на платформі Ebrary від аме-
риканської  компанії  з  аналогічною назвою,  а  також світова  колекція
електронних  книг  Ebrary  Academic  Complete,  що  включає  видання  з
різноманітних галузей гуманітарних і природничих наук, 40 тисяч книг з
провідних світових наукових та спеціалізованих видавництв. Доступ на-
даний Посольством США в Україні за проєктом «Вікно в Америку». До
відділу  стали  надходити аудіокниги  з  вивчення  англійської  мови  для
швидкого розуміння,  засвоєння й оволодіння мовою.  Електронна база
даних нових надходжень складала 4043 одиниці описів книг і 8855 описів
статей. Для доступу до електронних ресурсів надавалось 4 автоматизо-
вані робочі місця, ними скористались близько 2000 відвідувачів [406].

Відділ обслуговування користувачів у читальній залі розпочав роботу
з відкриття вільного доступу до популярної літератури та періодичних
видань. Була виділена зона вільного доступу, де читачам надається мож-
ливість користуватися не тільки довідковими виданнями, а й популярною
літературою з різних галузей знань.  Художню літературу можна було
взяти додому. На окремих стелажах виділені підручники у вільному дос-
тупі. Комфортною і вільною для доступу стала зона представлення пе-
ріодики у читальній залі, це близько 200 назв газет і журналів.

День зустрічі  з  Музеєм книги та  друкарства Острозь-
кого  державного  історико-культурного  заповідника  з
коментарями  фахівців  музею  Світлани  Позіховської  та
Анатолія Халенюка, започаткований одного року, став що-
річним. Цілий день демонструвалися виставки книг, наприк-

лад:  «Богослужбові  книги  XVII–XVIII  століття»,  «Біблія  у  світовій
книжковій спадщині», «Стародруки з колекції Музею книг», «Кобзарі з
колекції Музею книг» та ін. Організовані групи відвідували виставки, на
них побувало більше 300 відвідувачів,  для яких було проведено лекцію
фахівцями музею.

Традиційною послугою відділу абонемента є  книгоно-
шення  додому  людям  з  інвалідністю.  Починаючи  з  2010
року,  кожної  зими  проводилася  рекламна  кампанія,  що
розкривала  ці  можливості  для  користувачів.  Сюжети  на

місцевому телебаченні та радіопередачі про відвідування бібліотекарями
різних відділів  закладу людей старшого віку в  їхніх  оселях приносять

нові замовлення на книги, нових користувачів.

У межах роботи Консорціуму «Історична Волинь», яким
підтримується сайт бібліотеки «Історична Волинь» http://
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istvolyn.info,  відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Історична Волинь і проблеми духовного відродження України». Підго-
товка конференції  проходила в  партнерстві  з  кафедрою культурології
Рівненського державного гуманітарного університету.  На конференції
працювали секції:  «Бібліотеки,  архіви,  музеї  як  центри концентрації
інтелекту на Волинських теренах»;  «Волинь в  наукових дослідженнях:
історичний контекст»;  «Історико-культурні  діячі  Волинського краю в
культурній практиці України»; «Фольклорно-етнографічні традиції Во-
лині:  історичний аспект».  У  ході  конференції  розвинулася цікава  для
учасників полеміка, в якій  взяли участь науковці Національної бібліоте-
ки України ім.  В.  І.  Вернадського,  Національного університету «Ост-
розька  академія»,  Волинського державного університету,  Київського
національного університету культури і мистецтв, Рівненського обласно-
го краєзнавчого музею, Тернопільського обласного музею книги та дру-
карства, Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Не-
тішинського  краєзнавчого  музею  Хмельницької  області,  науковці
архівів, бібліотечні працівники з м. Бреста (Білорусь), Волині, Рівненщи-
ни. Директор обласної бібліотеки В. П. Ярощук виступила з доповіддю на
конференції «Історична Волинь в контексті сучасного наукового пошуку».
«Електронну бібліотеку «Історична Волинь» представила заступник дирек-
тора Р. М. Щербан. За підсумками конференції укладено збірник «Акту-
альні  питання культурології:  альманах
наукового товариства «Афіна» [407].

У наступні роки ми спостерігаємо по-
силання  науковців  на  матеріали  кон-
ференції і збільшення ролі сайту «Істо-
рична Волинь», який підтримується біб-
ліотекою.

Електронна  бібліотека
«Історична  Волинь»  була
наповнена  багатьма  зміс-
товними  ресурсами.  Про-
довжувалась  співпраця  з

дослідниками-краєзнавцями  В.  Ата-
маненком,  А.  Климчуком,  М.  Близ-
няком,  О.  Прищепою,  В.  Рожком,
С.  Гупало,  А.  Жив’юком,  І.  Мілясевич
та  налагоджені  нові  зв’язки  з  В.  Бор-
щевичем, П. Кралюком, О. Тимощуком,
Л.  Леоновою,  О.  Галашай,  О.  Злато-
горським,  Я.  Бондарчук,  В.  Мельником,

Збірник «Актуальні питання
культурології: альманах наукового

товариства «Афіна»
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В. Вихованцем, В. Войтовичем, О. Бухало, Л. Коганом (м. Любек, Німеч-
чина), Ж. Коломийцем (м. Сідней, Австралія). У розділі «Дослідники Ве-
ликої Волині» розміщено 11 нових біобібліографічних довідок, в яких та-
кож міститься інформація про основні напрями наукових досліджень та
перелік наукових праць. Реорганізовано і оновлено розділ «ВідеоІсторія-
Волині», що включає відеодокументи з історії, культури, мистецтва, скла-
дено тематичні рубрики, систематизовано відеоматеріали. Всього їх зібра-
но 68 [408].

Відділом комплектування та обробки документів, орга-
нізації каталогів розпочато штрихкодове маркування доку-
ментів  відділу  абонемента,  опрацьовано  20523  книги.  У
відділ абонемента придбано комп’ютер з ручним сканером і
впроваджено автоматизоване оформлення запису в форму-

ляр читача книг,  які  користувач бере додому.  Базу даних користувачів
формував сектор бібліотечної статистики і реєстрації користувачів. Ця
технологія була впроваджена у бібліотеках Західної України вперше.

9 липня 2010 року в бібліотеці відкрито навчально-тренінговий центр
за підсумками програми «Бібліоміст» – проєкту Ради міжнародних нау-
кових досліджень та обмінів (IREX) та Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID), підтриманого Міністерством культури і туризму Ук-
раїни, Українською бібліотечною асоціацією. На реалізацію програми в
Україні Фундацією Білла і Мелінди Гейтс надано грант на суму 25 млн.
доларів США, передбачалася комп’ютеризація 1 тис. бібліотек України.
Мета проєкту – підвищення кваліфікації  бібліотечних працівників,  на-
дання населенню нових послуг з  використанням комп’ютерної техніки
бібліотек,  вільного доступу до інформації  через мережу Інтернет,  що
забезпечить розвиток демократичного суспільства.  Рівненська обласна
бібліотека увійшла до складу перших переможців конкурсу.

У відкритті Навчально-тренінгового центру взяли участь: В. П. Яро-
щук, директор обласної бібліотеки, голова Президії РОВ УБА; О. В. Гу-
банов, заступник голови Рівненської облдержадміністрації; Я. М. Мель-
ник,  начальник обласного управління культури і  туризму Рівненської
облдержадміністрації;  С.  Б.  Хомяк,  заступник начальника обласного
управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації; Матей
Новак,  заступник директора Програми «Бібліоміст»;  Оксана Краплич,
президент Фундації імені князів-благодійників Острозьких; Тарас Гаюн,
голова Рівненської ОМГО «Євроклуб»; Костянтин Беседюк, голова об-
ласного осередку Всеукраїнської  молодіжної  громадської  організації
«Християнсько-демократичний союз молоді»;  Андрій  Пастушок,  на-
чальник  караулу  пожежної  частини  м.  Рівне;  Андрій Петрушкевич,
начальник навчально-організаційного відділу Рівненського факультету
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Відкриття навчально-тренінгового центру в обласній бібліотеці.
Зліва направо: Валентина Ярощук, Світлана Хом’як, Матей Новак, ...

Під час заходу відбувся скайп-зв’язок із Надією Федорівною Богзою,
директором Миколаївської ОУНБ

ДАКККіМ, бібліотечні працівники міста й області.
Під час презентації відбувся скайп-зв’язок з Регіональним навчально-

тренінговим центром м.  Миколаїв  за  участі  директора Миколаївської



264

Представники Центрів європейської інформації на навчанні у Польщі

ОУНБ Надії Федорівни Богзи. У Навчально-тренінговому центрі орган-
ізувала роботу молодий спеціаліст І. В. Усович (Шинковська), тренера-
ми  для  бібліотечних  працівників  були:  заступник  директора  Р.  М.
Щербан,  головний бібліотекар Н.  П.  Волян,  провідний методист О.  Л.
Промська. Протягом року в центрі пройшли навчання 6 груп бібліотеч-
них працівників. Центр обладнаний меблями та 10 комп’ютерами з прог-
рамним забезпеченням та мультимедійними пристроями. Адмініструван-
ня проєкту вела ГО «РОВ УБА».

Директор обласної бібліотеки В.  П.  Ярощук  і  заступ-
ник директора Л. С. Слесаренко взяли участь у Міжнарод-
ній  науково-практичній  конференції  «Людина –  суспіль-
ство – книга – бібліотекар», що відбулася 15–17 вересня у
Львові.  В.  П.  Ярощук виступила з  доповіддю «Діяльність

регіонального відділення УБА з підвищення професійної  майстерності
бібліотекарів та надання послуг користувачам з обмеженими фізичними
можливостями».

Заступники директора Р. М. Щербан і Л. С. Слесаренко 19–20 жовтня
взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Польсь-
ко-український досвід реабілітації та активізації осіб з вадами зору», що
відбулась у м. Перемишль (Польща). Великий інтерес в учасників зібран-
ня викликав досвід роботи РОВ УБА у напрямі бібліотечного обслугову-
вання людей з інвалідністю, який презентували Р. Щербан та Л. Слеса-
ренко [409].
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Афіша заходу «Танцюють всі»

Директор бібліотеки В. П. Ярощук стала учасником навчання для ди-
ректорів  українських бібліотек у  США на базі  Мортенсон-центру при
інституті бібліотекознавства Іллінойського університету в Урбана Шам-
пейн, а також відвідала з професійним візитом Чиказьку публічну бібліо-
теку, бібліотеки м. Артур, резиденцію Американської бібліотечної асоц-
іації  в  Чикаго.  Навчання було організоване в  партнерській співпраці  з
Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX),  Агенцією
США з міжнародного розвитку (USAID).  Воно було насиченим,  ефек-
тивним, корисним та цікавим.

До Всеукраїнського дня бібліотек  відбулася надзвичайна подія.  За
ідеєю В. П. Ярощук був реалізований проєкт «Танцюють всі» – історич-
на реконструкція танцювального майданчика 50-х років у Рівному. У м.
Рівне після війни у парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка був
танцювальний майданчик,  де  відбувалися вечори танців.  Місцеві  меш-
канці  майданчик називали «Пательнею».  Танці  завжди супроводжува-
лися джазовим оркестром. Довгі роки цим оркестром керував О. Д. Гай-
дабура.
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Учасники заходу танцюють падеспань

Зліва направо: Валентина Ярощук, Раїса Андріюк, Ганна Восінська, Наталія Кізім,
Олена Самсонюк, Ірина Усович, Ірина Давидчук, Тетяна Шишкова, Наталія Слимак,

Неоніла Кожан, Олександра Промська, Марина Гоярчук, Лідія Малишева, Віра Борконюк
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«Буфетниці» Зінаїда Тирак і Олена Самсонюк

Валентина Петрівна Ярощук і Володимир Петрович Козяр у танці
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Починаючи з літа в бібліотеці проходили репетиції з вивчення танців,
які були популярними в 50-ті роки: краков’як, падеспань, карапет, фокс-
трот, вальс-бастон, падеграс, Ріо-Ріта. Репетиторами були: солістка
самодіяльного ансамблю «Полісянка» М. І. Каманіна і методист ОНМБ
О. І. Хрін. Студенти першого курсу хореографічного відділення РДГУ та
бібліотечні працівники, старше покоління заслуженого самодіяльного
ансамблю «Полісянка» старанно вивчали «історичний репертуар». Репе-
тиції були двічі на тиждень. Далі постала необхідність, щоб кожний учас-
ник підготував костюм, який би відображав моду 50-х років. Для цього
усі учасники прослухали бесіду В. П. Ярощук, де були показані фото й
відео з елементами зачісок, одягу, взуття, прикрас.

Режисером реконструкції був О. С. Олексіюк, режисер обласного те-
атру. У сценарії було передбачено залучення лексики 50-х років. На-
приклад, під час оголошень, які звучали у парку через репродуктори.
Вечір супроводжував оркестр РДГУ під керівництвом О. Д. Гайдабури.
Для достовірності атмосфери у танцювальному залі діяв буфет, у якому
були «реконструйовані» страви і посуд 50-х років, а буфетниці – бібліо-
текарі О. Самсонюк і З. Тирак – були також у формі тих років.

Оскільки це був святковий день «свята з майбутнього» – Всеукраїн-
ського дня бібліотек, на майданчик завітали гості «з майбутнього» – за-
ступник голови ОДА О. В. Губанов, заступник начальника обласного уп-
равління культури ОДА С. Б. Хомяк, які привітали колектив закладу.

Усю програму танців виконали працівники бібліотеки: Г. М. Конарчук,
Н. В. Войтович (Корнійчук), І. В. Усович (Шинковська), І. В. Давидчук, Г.
М. Восінська, О. Л. Промська, І. І. Мелещук, Н. В. Кізім, Т. М. Шишкова
(Рижа), Р. В. Андріюк, В. С. Борконюк, Л. М. Малишева, Н. І. Слимак, Н.
М. Кожан, М. Є. Гоярчук, В. П. Ярощук.

Текст, який звучав з мегафонів у «парку» начитала Л. М. Романюк.
Вечір був записаний і представлений на ютюб-каналі обласної бібліотеки
під назвою «Танцюють всі». Л. Г. Сахнюк розробила афішу в стилі ого-
лошень 50-х років. Вечір пройшов незабутньо, а в подальшому його еле-
менти відтворювались у літньому театрі парку. Ведучими вечора були
Валентина Ярощук та актор театру Юрій Ширко [410].
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Щербан (Юськова)
Раїса Миколаївна

Указом Президента  України від  30  вересня 2011  року
№ 957/2011 головному бібліотекарю Раїсі Миколаївні Щер-
бан  присвоєно  почесне  звання  «Заслужений  працівник
культури України».

Щербан (Юськова)  Раїса  Миколаївна на-
родилася  1  січня  1952 року.  Закінчила  Київ-
ський державний інститут культури в 1974 р.
До  роботи  Раїса  Миколаївна  приступила  у
березні  1978  р.  методистом  науково-ме-
тодичного  відділу.  З  січня  1983  р.  –   заві-
дувачка відділу науково-методичної роботи,
де  проявила себе  як  висококваліфікований
спеціаліст,  який  уміє  акумулювати  бібліо-
течний  досвід,  поширювати  та  впровад-
жувати його,  впливати на  розвиток галузі  в
регіоні. З грудня 1995 р. – заступник директо-
ра з наукової роботи та автоматизації бібліо-
течних процесів. Організувала науково-мето-
дичну та бібліографічну роботу для закладів
області, забезпечила впровадження науково-
практичних  досліджень.  Раїса  Миколаївна
внесла значний вклад у  розвиток автомати-
зації  обласної  бібліотеки і  бібліотек області.
За  її  ініціативи  відбулось  впровадження  у
практику діяльності регіонального корпоративного об’єднання зі створення БД
аналітичних описів періодичних видань і книг. На час впровадження – це була
перша регіональна корпоративна система. Формування сайтів «Історична Во-
линь», «Освітній навігатор», «Революція гідності. Війна. Рівненщина», розвиток
використання системи АБІС ІРБІС в області, Інтернету для створення ресурсів і їх
використання в бібліотечній практиці – коло професійних ініціатив і впровад-
жень Р. М. Щербан. Вона ефективно бралась за нові проєкти, які потім впро-
ваджувала в практику роботи. Було відкрито три Інтернет-центри у 2002 р. у ЦРБ
м. Сарни, Березне і Радивилова, які підтримувалися Посольством США в Україні
п’ять років. Коло її професійних інтересів завжди співпадало з сучасними на-
прямами роботи бібліотек.  Вона ефективно вела роботу  з  підвищення квалі-
фікації бібліотечних кадрів як обласної бібліотеки, так і бібліотек області, нала-
годжувала роботу з громадськими об’єднаннями, партнерами. Є багаторічним
редактором інформаційного бюлетеня «Інва.net», який здобув визнання серед
соціально незахищених верств населення. З березня 2011 р. перейшла на поса-
ду головного бібліотекаря Центру організації Електронної бібліотеки. До впро-
вадження основних вимог Програми «Бібліоміст» Раїса Миколаївна долучалась
у  якості  тренера  для  підготовки  бібліотечних  працівників  області  і  успішно
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Бібліографічний покажчик до
450-річчя створення

Пересопницького Євангелія

адаптувала вимоги сучасних читачів до бібліотечних послуг. Раїса Миколаївна
викладала у РДГУ на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії та в Рівненській
філії  Академії  керівних кадрів  культури і  мистецтв.  Учасник наукових конфе-
ренцій, систематично друкується на сторінках професійної преси. За її публіка-
ціями можна простежити розвиток інформатизації у бібліотеках області. За ба-
гаторічну сумлінну працю неодноразово відзначалася грамотами облдержадм-
іністрації, обласної ради, обласного управління культури. У 2005 р. Р. Щербан
нагороджена Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За
досягнення у розвитку культури і мистецтва». Продовжує працювати.

Продовжував діяти Центр європейської  та  євроатлан-
тичної інформації. У межах Європейського тижня місцевої
демократії в бібліотеці відбулися екскурсії з відвідуванням
Центру та Пункту доступу громадян до інформації органів
державної  влади  та  книжкових  виставок.  Цікавою  була

зустріч з представниками проєкту «Освіта без кордонів», зокрема з Ок-
саною Костюк, яка знайомила з освітнім процесом у країнах Європей-
ського Співтовариства. Впродовж року з бібліотекою співпрацювала во-
лонтер із  Польщі Юстина Янч,  учителька польської  мови,  яка презен-
тувала художній фільм «Катинь» Анджея Вайди. До цієї імпрези долу-
чився викладач кафедри культурології  РДГУ Олександр Крупка,  який
розповів присутнім історичні факти про події в Катині. З 2 до 6 березня
для активістів шкільних євроклубів відбулися засідання «Школи Євро-
пейської Інтеграції», що діє в Рівне та Рівненській області.  «Школа» –
це цикл навчально-методичних семінарів і тренінгів, що покликані спри-
яти покращенню ефективності  роботи шкільних Європейських клубів
завдяки використанню інформації з бібліо-
течних фондів [411].

До 450-ліття Пересопниць-
кого  Євангелія  виданий  нау-
ково-допоміжний  покажчик:
Пересопницьке Євангеліє:  по-
кажчик документних джерел :

до  450-річчя  створення  Пересопницього
Євангелія :  наук.-допом.  покажч.  /  Рівнен.
держ. обл. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан, Л.
М.  Малишева ;  наук.  ред.  І. В.  Мілясевич ;
ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Волин. обереги,
2011.  –  82  с.  Він  включає інформацію про
542  джерела  друкованих  та  електронних
видань.  Матеріал  згруповано  у  розділах:
Пересопниця:  історія  та  сьогодення;
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Мілясевич
Ірина Володимирівна

Пересопницьке Євангеліє  – національна святиня українського народу;
Пересопниця та Пересопницьке Євангеліє в художній літературі і мис-
тецтві. Допоміжний апарат видання включає іменний покажчик і покаж-
чик назв праць, список переглянутих періодичних видань. Науковим ре-
дактором покажчика була І.  В.  Мілясевич, доцент кафедри бібліотеко-
знавства РДГУ, кандидат історичних наук, давній друг бібліотеки [412].

Мілясевич Ірина Володимирів-
на, 1958 року народження. Закін-
чила Ровенський інститут культу-
ри у 1979 р. Була прийнята у біб-
ліотеку  на  посаду  методиста  1
серпня 1979 р. З характеристики:

«Проявила себе як грамотний спеціаліст, ак-
тивно виступала з консультаціями на семіна-
рах бібліотечних працівників, готувала мето-
дичні матеріали. Має нахил до науково-дос-
лідницької роботи». Їй було надано характе-
ристику для вступу в аспірантуру Київського
державного  інституту  культури.  Ірина
Володимирівна закінчила аспірантуру, захис-
тила кандидатську дисертацію. Більше 30-ти
років працювала в Рівненському державному
інституті  культури  (згодом  –  Рівненському
державному гуманітарному університеті)  на
кафедрі бібліотекознавства і бібліографії і не
поривала зв’язків з обласною бібліотекою, а саме: керувала практикою студентів
та  проводила практичні  заняття  на базі  ДБА обласної  бібліотеки,  аналізувала
практику роботи бібліотеки у дипломних проєктах студентів [413].

На базі  бібліотек інтенсивно впроваджувалися форми
інтерактивного спілкування населення та  органів  влади у
межах  онлайн-конференцій  та  інтерактивних  форумів.
Бібліотекою створено сайт «Обласний інтерактивний фо-
рум», де постійно обговорювалися питання життєдіяльнос-

ті місцевої громади та публікувалися звернення незахищених верств на-
селення, молоді, інтелігенції до органів влади.

У період з червня й до кінця 2010-го року на базі обласної бібліотеки
та центральних районних, міських, сільських бібліотек було проведено 9
інтерактивних конференцій  за  участю очільників  області.  У  кожному
обговоренні взяли участь у середньому 300–400 громадян з віддалених

населених пунктів.

Це рік започаткування методичного блогу «Libr.net», виз-
наченого як віртуальний продукт,  через який поширювався



272

позитивний бібліотечний досвід. Працівники відділу маркетингу та нау-
кової роботи розмістили 140 постів про досвід роботи бібліотек у розді-
лах «Бібліотечні інновації», «Конкурси», «Професія бібліотекар», «Дис-
кусійний майданчик» та ін.

Для бібліотек області було підготовлено методичні матеріали «Техно-
логії веб 2.0. в бібліотеці», «Організація інформаційних ресурсів на елек-
тронних носіях у центральних районних бібліотеках» [414].

Перший досвід організації та проведення флешмобу «Читати – це
модно» було записано та виставлено в мережу Інтернет. Учасниками
були працівники бібліотеки та модельне агентство «Панна».

Вперше проведено фаховий захід в режимі онлайн. Це інтерактивна
конференція «Сільські бібліотеки в контексті інформатизації суспіль-
ства» (24 березня). У ньому взяли участь 112 бібліотекарів області, 62
сільських спеціаліста, 43 – з центральних районних бібліотек, 7 – з об-
ласних закладів. Обговорювались питання: «Організація сучасного біб-
ліотечного середовища», «Проблемні питання менеджменту», «Забез-
печення доступу громадян до офіційної інформації», «Навчання бібліо-
текарів – складова впровадження інновацій», «Бібліотека – складова
культурно-дозвіллєвого комплексу», «Бібліотека і школа – середовище
взаємодії», «Молодь у сільській бібліотеці», «Сільська бібліотека – су-
часна база розвитку дитини».

Знаковою подією цьогоріч стали результати подання перших учасни-
ків проєкту «Бібліоміст – Україна», а саме: 13 бібліотечних систем пере-
могли у конкурсі. Було комп’ютеризовано 57 бібліотек, в т.ч. 47 сіль-
ських. Їм встановлено 225 персональних комп’ютерів (з них 201 – для
бібліотек-філій, в т.ч. 158 – для сільських), принтери, сканери, муль-
тимедійні пристрої. Відповідно відділ маркетингу та наукової роботи
переорієнтував роботу на навчання спеціалістів регіону для роботи з ІКТ
і застосування їх у бібліотечній практиці. Було організовано заняття на
базі навчально-тренінгового центру 261 спеціаліста, проведено 28 п’яти-
денних занять.

Бібліотекою спільно з РОВ УБА започатковано обласний фестиваль
конкурс інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест». На перший
конкурс було подано 125 матеріалів учасників – працівників бібліотек
різних рівнів. З них – 18 проєктів спеціалістів обласних бібліотек, 24 ма-
теріали з центральних районних та міських бібліотек, 84 – з сільських
бібліотек-філій. У складі журі конкурсу були: заступник директора та
заступник голови РОВ УБА Р. М. Щербан (голова журі), завідувачка
відділу маркетингу та наукової роботи С. П. Ступницька, завідувач
відділу організаційно-методичної роботи обласної бібліотеки для юнац-
тва С. В. Кравченко, завідувачка науково-методичного відділу обласної
бібліотеки для дітей Н. А. Онофрійчук, старший викладач кафедри
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бібліотекознавства і бібліографії РДГУ, кандидат історичних наук
Л. Ф. Трачук. Із представлених робіт підготовлено анотований дайджест,
який  став  доступним  через  сайт  бібліотеки.  Переможцями  конкурсу
інноваційного бібліотечного досвіду стали 13 проєктів, автори яких от-
римали цінні призи.

Серед  переможців  першого  «Бібліофесту»  спеціалісти  обласної
бібліотеки – Світлана Олександрівна Волкова, за роботу «Досвід робо-
ти «English Club», як осередку вдосконалення англійської мови і нефор-
мального спілкування»; Ірина Вікторівна Усович (Шинковська), за віде-
оролик «Рівненська обласна бібліотека – регіональний інформаційний
центр». Конкурс став щорічним [415].

Невід’ємним напрямом роботи відділу інформації та до-
кументів  виробничої  тематики є  інформаційна діяльність.
Лише в Центрі Державної служби зайнятості проведено 10
Днів інформації для різних категорій користувачів: фахівців
сфери обслуговування і швейного виробництва, референтів.

Щорічно збільшувалася кількість тем і розширювалися категорії  груп,
які  отримували  групову  інформацію  для  науковців,  фінансистів,
банкірів, податківців, фахівців сільського господарства, фермерів, викла-

На «Бібліофесті» досвід представляє Млинівська центральна районна бібліотека.
Ліворуч – директор Млинівської ЦСПШБ І. М. Довгалюк
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дачів  і  студентів  вишів і  коледжів.  Про нові  надходження бібліотекарі
повідомляли через  списки літератури та  статті  з  періодичних видань.
Списками нових надходжень  за  відповідними темами користувалися:
Державна податкова інспекція м. Рівне (економіка, податки, приватиза-
ція,  підприємництво,  малий та  середній  бізнес,  фінанси);  Управління
Державного казначейства у м.  Рівне (бухгалтерський облік,  банківська
справа,  фінанси,  економіка);  Національний банк України (банківська
справа, економіка, бухгалтерський облік, фінанси, управління персона-
лом); Обласний навчальний центр Державної служби зайнятості (перу-
карська справа, бухгалтерський облік, діловодство, готельний та ресто-
ранний бізнес, торгівля та ін.). Щорічно укладалися угоди з навчальними
закладами міста для надання їм щоквартальної інформації про нові над-
ходження за темами: економіка, міжнародна економіка, банківська спра-
ва, лізинг, бухгалтерський облік, податки, приватизація, підприємницт-
во, фінанси, фінанси підприємств, цінні папери, ціноутворення, ризики,
маркетинг, реклама, менеджмент, інвестиції. Щорічні списки з 18 тем, а
саме: економіка АПК, інвестиції, оренда, підприємництво, податки, рин-
кові відносини, земельні відносини, землекористування, економіка зару-
біжних країн, механізація АПК, агрохімія, ґрунтознавство, насінництво,
рослинництво, захист рослин тощо – використовували організації у на-
вчальних закладах з  напряму сільського господарства.  Кожен список
включав 300–400 джерел. При інформуванні був передбачений щорічний
зворотній  зв’язок,  через  який  враховувалися  запити  абонентів  і
відповідність запитам наданої інформації. Індивідуальним інформуван-
ням було охоплено 14 абонентів та надіслано 170 інформацій за вузьки-
ми темами: «Удосконалення селекційно-племінної роботи методом внут-
ріпородної  селекції  в  стадах великої  породи свиней»;  «Продуктивні  і
м’ясні  якості  помісних бичків при включенні до комбікормів білкових і
мінеральних компонентів  виробництва»,  «Економічний аналіз»,  «Дру-
карська справа», «Управління персоналом» і т.п. Виконавцями цього на-
пряму роботи були:  завідувачка відділу Раїса Олександрівна Гірак,  го-
ловний бібліотекар Людмила Андріївна Шапірко, провідний бібліотекар
Наталія Миколаївна Литвиненко [416].

Шапірко Людмила Андріївна,  1959 року народження.  Закінчила
Ровенський державний інститут культури у 1980 р. Розпочала тру-
дову діяльність на посаді старшого бібліотекаря у відділі викорис-
тання та зберігання документного фонду, з 1981 р. – у відділі техні-
чної літератури. З 2011 р. працює головним бібліотекарем у відділі
інформації та документів виробничої тематики. Започаткувала ве-

лику кількість напрямків роботи: співпрацювала з ЦНТІ, будинком техніки, гро-
мадськими організаціями,  спеціалістами народного господарства,  фірмами і
підприємствами, викладачами університетів і коледжів. Створила клуб «Ділових
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Шапірко
Людмила Андріївна

людей», практикувала «наукові презентації»
та виставки продукції виробників Рівненщи-
ни. Підтримує тісні контакти з обласним цен-
тром науково-технічної  творчості  учнівської
молоді, з Рівненською малою академією наук
учнівської молоді, обласним центром зайня-
тості.  Організовує  змістовні  та  корисні
дозвіллєві заходи для відвідувачів бібліотеки.
Активно брала участь у  створенні  БД аналі-
тичних записів виробничої тематики. Інтелі-
гентна,  виважена,  хороший  спеціаліст,  во-
лодіє прийомами професійної комунікабель-
ності. Впродовж багатьох років була членом
профспілкового  комітету.  Вона  активний
організатор бібліотечних «капусників». За на-
полегливу працю нагороджувалася грамота-
ми обласного управління  культури,  ОДА та
обласної  ради.  Продовжує працювати заві-
дувачкою сектору документів із економічних,
технічних та природничих наук.

Активно працювали фахівці бібліотеки на наукових кон-
ференціях та семінарах: 11 квітня група працівників на чолі
з директором Валентиною Петрівною Ярощук взяли участь
у національному Ярмарку інноваційних бібліотечних послуг
та електронного урядування в м. Київ, де представили по-

зитивний досвід в  організації  діяльності  Пунктів  доступу громадян до
офіційної інформації. У делегацію входила депутат Рівненської обласної

Учасники Ярмарку інноваційних бібліотечних послуг
та електронного урядування від Рівненщини
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Командна робота на Ярмарку (зліва направо):
Р. М. Щербан, С. П. Ступницька, В. П. Ярощук, С. О. Левицька

ради, голова постійної комісії з питань науки, освіти, культури і духов-
ності – Світлана Олексіївна Левицька.

Оригінальність рівненського досвіду полягала в тому, що у бібліоте-
ках  Рівненщини  створено  8  Пунктів  доступу  громадян  до  урядової
інформації  та організовано 86 місць доступу в сільській місцевості,  які
надають можливість користування Інтернетом, консультації кваліфіко-
ваних кадрів; пошук інформації надає можливість участі у законотворен-
ні.

В. П. Ярощук отримує відзнаку від віцепрезидента УБА В. С. Пашкової
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12–13 квітня,  м.  Київ – V Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція «Бібліотека і  книга в  контексті  часу» (тема року:  «Бібліотека і
право») (конференція Національної парламентської бібліотеки України,
присвячена 145-річчю заснування закладу) – взяла участь заступник ди-
ректора Л. С. Слесаренко.

28–29 квітня, м. Брест (Білорусь) – обласний семінар «Науково-дос-
лідна та  методична діяльність  бібліотек у  сучасних умовах:  підсумки і
перспективи» (Брестська ОУНБ) – взяли участь головні бібліотекарі
О. Л. Промська та Н. П. Волян.

6–9 вересня, м. Івано-Франківськ – Всеукраїнська науково-практич-
на конференція директорів державних та обласних універсальних нау-
кових  бібліотек  «Публічні  бібліотеки  України  в  контексті  реформ»
(Івано-Франківська ОУНБ) – взяла участь директор В. П. Ярощук.

8–10 листопада,  м.  Київ – Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція  «Інноваційна  діяльність  бібліотек»  (конференція  Української
бібліотечної асоціації) – взяла участь директор В. П. Ярощук.

2012

Рівненською обласною радою (Рішення №739 від 16 груд-
ня 2012 р.) затверджено нову редакцію Статуту Комуналь-
ного  закладу  «Рівненська  обласна  універсальна  наукова
бібліотека» Рівненської обласної ради.  Бібліотека змінила
назву з «Рівненська державна обласна бібліотека» на «Ко-

мунальний заклад «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Рівненської обласної ради».

Вперше бібліотека разом із РОВ УБА виступила органі-
затором громадського обговорення «Якою має  бути біб-
ліотека нашої громади?», що проходило з березня до верес-
ня на теренах Рівненської області. Метою громадських об-

говорень було визначення перспективи бібліотечного обслуговування в
області  і  розроблення шляхів  модернізації  книгозбірень відповідно до
пропозицій мешканців краю. Було організовано оргкомітет,  проведено
навчання бібліотекарів області,  виготовлено рекламні плакати, які зап-
рошували до обговорення та були розповсюджені в бібліотеки області.

Відбулась  пресконференція  за  участю  співголів  організаційного
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Пресконференція громадських обговорень
«Якою має бути бібліотека нашої громади?»

комітету: заступника голови облдержадміністрації О. В. Губанова, пер-
шого заступника голови Рівненської обласної ради М. П. Кривка, дирек-
тора виконавчого офісу УБА Я.  Є.  Сошинської,  начальника обласного
управління культури Я.  М.  Мельника,  депутата  Рівненської  обласної
ради С. О. Левицької,  директорів рівненських обласних бібліотек В. П.
Ярощук,  М.  Т.  Вербець та Л.  М.  Лісової.  Вивчення громадської  думки
щодо модернізації бібліотек було за напрямами: організація обслугову-
вання  користувачів;  матеріально-технічна  база;  бібліотечні  фонди;
бібліотечні  послуги.  Воно проходило на  зібраннях,  круглих столах,  у
фокус-групах, через анкетування, інтерв’ювання, збір письмових пропо-
зицій.  Відділ  маркетингу  і  наукової  роботи узагальнював  результати
громадських обговорень у районах. В області у громадських обговорен-
нях взяли участь 134227 осіб,  що складало 12 % населення області.  На
розширеному засіданні організаційного комітету було ухвалено резолю-
цію обговорень. Матеріали обговорень були передані головам райдерж-
адміністрацій, а саме Гощанському, Дубровицькому, Здолбунівському, м.
Кузнецовськ. В. П. Ярощук, за дорученням оргкомітету ініціювала зуст-
річ першого заступника голови обласної ради з директорами обласних
бібліотек, управлінням культури Рівненської облдержадміністрації. На-
слідком  зустрічі  стала  підготовка  і  подання  на  сесію  обласної  ради
«Програми розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення насе-
лення на 2013–2017 рр.». Досвід проведення громадських обговорень був
представлений  на  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції
«Бібліотек@: відкритість, творчість, інновації» (м. Київ, 21–23 листопа-
да 2012 р.) [417].
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Бібліотекою  проведено  конкурс  «Я  створюю  книжку
про Німеччину», до участі в якому долучилась творчо обда-
рована молодь від 16 до 23 років. 50 школярів та студентів
продемонстрували  роботи,  позитивне  ставлення  і  оригі-
нальність  фантазій.  Переможець  конкурсу  Ганна  Бойко,

учениця Великоомелянської  гімназії,  нагороджена тритижневою по-
їздкою до Німеччини на мовні курси.

За п’ять років спільної праці з проєктом Гете-Інституту в Україні «За-
очний абонемент» користувачі отримували доступ до нових і актуальних
документів з Німеччини: ознайомилися з добірками книг «Щойно з дру-
ку – 2012» (сучасна художня німецька література), «Як? Навіщо? Чому»
(довідкова література для дітей дошкільного віку), «На перетині мистец-
тва та літератури» (графічні романи та новели для дорослих), «Про лю-
бов та інші пригоди» (романи та оповідання для підлітків). Серед відвіду-
вачів  відділу сформувався розмовний клуб з  вивчення німецької  мови,
щотижневі зустрічі, цікаве і корисне дозвілля.

Книжкова колекція відомого краєзнавця, письменника,
заслуженого журналіста України Григорія Семеновича Де-
м’янчука впродовж 2011–2012 років була передана Рівнен-
ській  ОУНБ його  родиною.  Зібрання,  яке  зберігається  у
відділі  акумуляції

краєзнавчих  документів  та  біб-
ліографії, складається з 568 книг,
наукових збірників та альманахів.

Книжкова  колекція  Анатолія
Івановича Дацкова була передана
його сином у бібліотеку 16 люто-
го 2012 р. Колекція нараховує 304
примірники видань (279  назв).  Її
розмістили  у  відділі  акумуляції
краєзнавчих  документів  та
бібліографії.  А.  І.  Дацков (1938–
2010 рр.) – журналіст, сценарист,
режисер,  заслужений працівник
культури  України,  член  Націо-
нальної  спілки  журналістів  Ук-
раїни.

До  фонду  Рівненської  ОУНБ
надійшла  колекція  книг  рівнен-
ського  науковця,  доцента  ка-
федри  прикладної  математики Книжкова колекція А. І. Дацкова
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Колекція книг рівненського науковця,
доцента кафедри прикладної математики

НУВГП А. І. Білецького

Національного  університету
водного господарства та приро-
докористування  (НУВГП)  Ан-
дрія  Івановича  Білецького,  що
зберігається у відділі обслугову-
вання користувачів  у  читальній
залі.  Загальний  обсяг  колекції
складає 260 примірників  видань
[418].

Вийшов з  друку
біобібліографічний
покажчик  із  серії
«Славетні земляки»
про  Б.  І.  Степани-

шина,  громадського  діяча,  літера-
турознавця: Жив на чатах духовного рене-
сансу  :  біобібліогр.  покажч.  пр.  Б.  І.  Сте-
панишина / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад.:
Л.  А.  Костильова,  Г.  М.  Люльчук  ;  наук.
ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ;
відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин.
обереги,  2012.  –  56  с.  :  фотоіл.  –  (Серія
«Славетні земляки»). До видання включено
відомості про основні етапи життя, науко-
вої та громадської діяльності педагога, низ-
ку статей, присвячених відомому землякові,
та фотоілюстрації з його особистого архі-
ву, бібліографічну частину.

Побачив  світ  біобібліографічний  по-
кажчик із  серії  «Дослідники Рівненського
краю»,  присвячений  пам’яті  відомого  на
Рівненщині  вченого в  галузі  ветеринарних
наук, викладача, еколога, природолюба Ар-
тура Йосиповича Меремінського:  Меремі-
нський  Артур  Йосипович  :  науковець,
природознавець,  читач  :  біобібліогр.  по-
кажч.  /  уклад.:  Н.  О.  Нікітіна ;  наук.  ред.:
О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за
вип. В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2012. –
64  с.  –  (Серія  «Дослідники  Рівненського
краю»). До посібника включені бібліографіч-
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ні описи окремо виданих праць А. Й. Меремінського, публікацій у видан-
нях,  що продовжуються,  газетах  та  журналах,  літератури про  нього
(всього 189 позицій).  Покажчик також вміщує статті,  спогади,  вислов-
лювання про А. Й. Меремінського.

Вийшов з друку 9-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини
2011», який інформує читачів про щорічні надходження до фонду Рівнен-
ської ОУНБ, випущених на теренах Рівненщини, а також опублікованих
протягом року книг місцевих авторів та видань про край, що вийшли за
межами області, але пов’язані з краєм чи є творами місцевих авторів: Кни-
га Рівненщини 2011 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен. держ. обл. б-ки).
Вип. 9 / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. та ред.: Л. Г. Сахнюк ; наук. ред.:
О. Л. Промська ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : О. В. Процюк, 2012. –
90 с. : іл.

У межах реалізації українсько-білорусько-польського проєкту «Вір-
туальна  реконструкція  спадщини Ю.-І.  Крашевського» підготовлено
бібліографічний  список  документів  «Крашевський  Юзеф-Ігнацій:  до
200-річчя від дня народження письменника, журналіста, художника, гро-
мадського діяча (1812–1887)» [419].

З метою популяризації книги і читання проведено тре-
тій обласний щорічний конкурс «Краща книга Рівненщини
– 2011».  Згідно  Положення про  конкурс  у  конкурсному
відборі  взяли  участь  книги  місцевих  авторів,  видані  на
Рівненщині; до уваги бралися всі видання, які вийшли дру-

ком протягом 5 останніх років.
У межах методичного забезпечення популяризації  книги і  читання

зініційовано проведення акції  «Письменницький маршрут» спільно з
Рівненською обласною організацією Національної спілки письменників
України.  В  ході  акції  відбулися  зустрічі  письменників  із  читачами  в
сільських  бібліотеках  Рівненського  і  Гощанського  районів,  де  були
організовані  автограф-сесії,  літературні  вечори.  За  творчістю  пись-
менників  (Л.  Пшенична,  М.  Степанюк)  підготовлено  мультимедійну
презентацію [420].

Бібліотека залишається центром акумуляції відомостей про діяльність
закладів культури і  мистецтва на території  області.  Впродовж року до
інформаційного Центру з питань культури та мистецтва (м. Київ) Націо-
нальної парламентської бібліотеки України було надіслано 3 анотованих
списки літератури «Перелік статей з питань роботи закладів культури і
мистецтва на сторінках обласних газет», що включає 150 позицій. Гали-
ною Олексіївною Споденюк здійснено моніторинг та узагальнено у 12
випусках відомості «Про культурне життя Рівненщини».
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Споденюк Галина Олексіївна

Така робота проводиться щорічно.

Споденюк  Галина  Олексіївна,
1954 року народження.  Закінчи-
ла Київський державний інститут
культури  у  1975  році.  З  1975  р.
розпочала  працювати  у  бібліо-
теці методистом, старшим мето-

дистом, старшим бібліотекарем відділу мис-
тецтв,  з  1998  р.  –  головним  бібліотекарем
сектору  нотно-музичної  літератури.  Галина
Олексіївна доклала значних зусиль для ство-
рення каталогів  та  картотек  нотно-музичної
літератури та платівок. Завдячуючи її комуні-
кабельності  та  ініціативності  відвідувачами
відділу  мистецтв  стали  творчі  люди,  пред-
ставники викладацького складу навчальних
закладів  міста  та  творчих спілок.  За  останнє
десятиліття  Галина  Олексіївна  розвинула
форми  роботи  відділу:  частими  стали  кон-
церти, виставки, творчі зустрічі, імпрези з ознайомлення рівнян з творчими пор-
третами акторів, художників і музикантів. Аудиторія відділу схвально ставиться
до її  ініціатив і  відгукується на пропозиції.  Галина Споденюк – активний член
профкому бібліотеки. Нагороджувалася грамотами управління культури, ОДА
та федерації профспілок області. Продовжує працювати.

Для рекламування бібліотеки в мережі Інтернет створе-
но власний «канал» на відеохостінгу «YouTube», де накопи-
чено  43  відеозаписи  (репортажі  місцевого  телебачення,
власні ролики, відеозаписи партнерів бібліотеки). Активно
використовувались існуючі аккаунти в соціальних мережах

«ВКонтакте» та  «Facebook».  Соціальні  мережі значно допомогли біб-
ліотеці і залучили до її використання частину громадян [421].

У навчально-тренінговому центрі  комп’ютерній  грамотності  навча-
лися люди старшого віку – 80 осіб за рік [422].

На методичному блозі «Libr.net» відкрито розділ «Шко-
ла  АБІС  ІРБІС»,  який  мав  на  меті  вирішення  проблеми
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників з питань
формування електронних ресурсів, ББД та повнотекстових
БД, надання послуг з використанням програмного забезпе-

чення АБІС ІРБІС.  Школу вела  Р.  М.  Щербан,  залучаючи до  роботи
фахівців  області.  Підготовлено  технологічні  інструкції:  «Технологія
прийому бібліографічних записів та актуалізація електронних каталогів
бібліотек-учасниць регіональної  корпоративної  бібліотечно-інформа-
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ційної  системи (РКБІС)»,  «Інструкція  зі  збереження електронних ре-
сурсів РКБІС», «Автоматичне прикріплення зовнішніх об’єктів (повних
текстів)»,  «Автоматичне  прикріплення  зовнішніх  об’єктів  (повних
текстів) в ІРБІС 32», «Імпорт бібліографічних записів», «Методика дру-
кування списку документів  з  системи ІРБІС»,  «Створення нової  бази
даних «Читач», «Копіювання, збереження, очищення БД «Читач», «Ре-
дагування шаблонів реєстраційних документів», «Інструкція по створен-
ню БД «Читач»,  «Бібліографічний опис  електронних ресурсів  з  при-
кріпленням нових текстів документів з мережі Інтернет». У межах шко-
ли проведено 18 вебінарів для оволодіння певними технологічними про-
цесами, 120 працівників централізованих систем отримали необхідні на-
вички. Як результат у 216 комп’ютеризованих бібліотеках створено бази
даних «Читач», розпочато організацію повнотекстових ББД переважно
краєзнавчого змісту [423].

Відділ маркетингу та наукової роботи ініціював участь бібліотекарів
області у представленні на форумі позитивного досвіду роботи з особа-
ми з інвалідністю. На сайті «Обласний інтерактивний форум» представ-
лено 50 публікацій за напрямами «Особлива турбота – неповносправні
підлітки»,  «Досвід  роботи з  неповносправними дітьми»,  «Організація
дозвілля»,  «Навчання  інформаційно-комунікативним  технологіям»,
«Партнерство бібліотек» [424].

З метою виявлення інноваційного бібліотечного досвіду в області про-
ведено  другий  обласний  фестиваль-кон-
курс інноваційного бібліотечного досвіду
«Бібліофест».  На  конкурс  подано  61
проєкт,  з  них 13  представлені  обласними
бібліотеками, 21 – центральними районни-
ми бібліотеками,  4  – міськими бібліотека-
ми, 23 – сільськими бібліотеками-філіями.

Фахівці ОУНБ долучалися до всеукраїн-
ських досліджень, організовували локальні
вивчення, готували публікації, брали участь
в науково-практичних конференціях тощо.

Впродовж року  акумулювалися  дані  у
межах локального дослідження «Викорис-
тання  ресурсів  Електронної  бібліотеки
ОУНБ». На сайтах бібліотеки встановлено
додатковий інструмент веб-аналітики «Google Analytics».

У листопаді за ініціативи ОУНБ відбувся Міжнародний вебінар «АБІС
ІРБІС: автоматизація бібліотечних процесів і послуг». Організаторами та
головними учасниками виступили Рівненська ОУНБ та централізована
бібліотечна система (далі  ЦБС) Красногвардійського району м.  Санкт-

CD-диск з матеріалами Другого
обласного фестивалю-конкур-
су інноваційного бібліотечного

досвіду «Бібліофест»
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2013

Петербург (Росія). Виступи учасників були доступні онлайн для фахівців
районних ЦБС Рівненської області.

Впродовж року фахівці ОУНБ взяли участь у науково-
практичних конференціях і семінарах міжнародного, всеук-
раїнського, регіонального рівня:

31 травня – 3 червня – ІI Міжнародна науково-практич-
на  конференція  «Берестейские  книгосборы:  проблемы и

перспективы исследования» (м. Брест, Білорусь) – взяли участь дирек-
тор В. П. Ярощук та провідний бібліотекар В. П. Гуріна. У межах конфе-
ренції  відбулося засідання міжнародної ради проєкту «Віртуальна ре-
конструкція спадщини Ю.-І. Крашевського». Учасниками проєкту, роз-
початого в 2012 р. та продовженого в 2013 р., були бібліотечні та музейні
спеціалісти України, Білорусії та Польщі;

21–23  листопада  –  звітно-виборна  та  щорічна  конференція  Укра-
їнської бібліотечної асоціації «Бібліотек@: відкритість, творчість, інно-
вації»  (м.  Київ)  –  взяли участь  директор В.  П.  Ярощук та  завідувачка
відділу маркетингу та наукової роботи С. П. Ступницька;

23  листопада  –  Міжнародна  науково-практична  конференція
INFORMATIO-2012:  Електронні  інформаційні  ресурси:  створення,
використання, доступ» (м. Київ) – взяла участь заступник директора
О. Л. Промська.

На  продовження  адвокаційної  діяльності  у  2013  році
вперше було організовано неординарний захід  –  велотур
бібліотеками  міста  «Крути  педалі  уперед!».  Його  мета  –
об’єднати  бібліотекарів,  любителів  книг  і  велосипедів  у
спільному велотурі та привернути увагу громадськості міста

до  сучасних  бібліотечних  ресурсів  і  послуг.  Завдання  заходу  пе-
редбачали: подолання стереотипного сприйняття бібліотекаря та бібліо-
тек,  створення  позитивного  іміджу професії;  демонстрація  сучасних
бібліотек та їх можливостей, як важливих інформаційних та дозвіллєвих
центрів для громади; популяризація велосипедного руху та формування
вело-позитивного суспільства, облаштування бібліотек велопарковками.
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Заходу передувала значна підготов-
ча робота: розробка положення про
велотур і залучення до участі в ньо-
му автоінспекції та екстреної медич-
ної  допомоги,  пошук  партнерів  і
учасників  заходу.  Для  цього  була
розгорнута потужна інформаційна
кампанія  в  соціальних  мережах,  в
ЗМІ, виготовлено і розповсюджено зразки друкованої продукції. Реєст-
рація учасників  проходила на сайті  Рівненської  ОУНБ – організатора
велотуру.  Логістика заходу передбачала виготовлення корпоративної
екіпіровки для учасників заїзду – жилетів та тенісок з написом «Бібліо-
тека»,  що привертало увагу перехожих і  викликало жвавий інтерес до
події,  що  відбувалася.  Учасники  акції  відвідали  6  бібліотек  міста,  в
кожній  з  яких ознайомилися з  цікавими книгами,  новими послугами,
електронними ресурсами, книжковими інсталяціями та різноманітними
пізнавальними і дозвіллєвими заходами (знайомство з електронною кни-
гою, бібліотечний боді-арт, бібліомандрівки, флешмоби тощо). Ідея цьо-
го проєкту належить головному методисту Наталії Петрівні Волян [425].

Відділ інформації та документів виробничої тематики став майдан-
чиком демонстрації  виставок  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді.  Широкий розголос  отримала  експозиція  всеукраїнської  вис-
тавки-конкурсу з  орігамі,  на  демонстрацію якої  відвідувачі  (дорослі  і
діти, близько 300 чоловік) з’їхалися з усіх областей. Співпраця з облас-
ним центром науково-технічної творчості не лише прикрасила відділ і
привела  нових  відвідувачів,  в  тому  числі  і  творчу  молодь,  вчителів  і

Учасники велотуру бібліотеками міста

Бібліотечний боді-арт
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Новікова (Басіч)
Марія Миколаївна

Велотур бібліотеками міста «Крути педалі уперед!»

майстрів народної творчості. Ця співпраця розвила нову форму роботи
– організацію майстер-класів для широкого кола бажаючих навчитись.
Щонеділі у відділі збиралися небайдужі до творчих занять люди. Виго-
товляли ляльки-мотанки, пасхальних зайців, листівки різними техніками,
квіти  з  тканини,  оригінальні  жіночі  прикраси.  Заняття  вели майстри.
Розвивали використання книжок з описами технік Людмила Андріївна
Шапірко (головний бібліотекар), Марія Миколаївна Новікова (провідний
бібліотекар) [426].

Новікова  (Басіч)  Марія  Мико-
лаївна,  1974  року  народження.
Закінчила  Рівненський  держав-
ний  гуманітарний  університет  у
2003  р.  Працювала  у  бібліотеці
двічі. Вдруге прийнята на посаду

провідного  бібліотекаря  у  2007  р.  у  сектор
інформації  та  документів  виробничої  те-
матики.  Марія  Миколаївна  енергійна  і  від-
повідальна. Вона готувала яскраві, цікаві за-
ходи.  Самостійно  розвинула  напрям  май-
стер-класів для осіб з інвалідністю, підлітків та
молоді.  Марія Миколаївна Новікова володіє
комп’ютерними  технологіями.  Проводить
консультаційні курси, навчає людей старшо-
го  віку  основам  комп’ютерної  грамотності.
Була  головою  профспілкової  організації
бібліотеки. Нагороджувалася грамотами об-
ласного управління культури, ОДА, обласної
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ради, обласної організації профспілки працівників культури. Продовжує пра-
цювати головним бібліотекарем відділу соціокультурної діяльності (з 2020 р.).

Працівники відділу абонемента впродовж року надсила-
ли інформацію 80  користувачам по електронній пошті  на
їхній  запит:  повідомлення про нові  надходження,  масові
заходи, конкретні книги, уточнення на їхні запитання. Всьо-
го було надіслано 1680 повідомлень [427].

Гоярчук  Марина  Євгенівна,
1968 року народження. Закінчи-
ла Рівненський державний інсти-
тут  культури  у  1995  р.  Марина
Євгеніївна  розпочала  трудову
діяльність  у  відділі  збереження

книжкових  фондів.  З  1996  р.  –  бібліотекар
сектору  статистики,  від  2002  р.  працює  у
відділі комплектування і обробки документів,
у 2007-2009 рр. – у секторі бібліотечної ста-
тистики, з 2009 р. – у відділі абонемента на
посаді провідного бібліотекаря. Наполеглива
у  роботі  на  усіх  ділянках  роботи.  Швидко
вчиться і є ініціативною у роботі. Популяризує
послуги  бібліотеки  через  соціальні  мережі.
Працюючи у  відділі  абонемента організову-
вала роботу в дитячій «Кімнаті сімейного чи-
тання»,  а  саме:  проводила  зустрічі  зі  спе-
ціалістами,  організовувала  майстер-класи
для найменших категорій читачів.

Марина Євгенівна користується повагою відвідувачів та колег. Нагороджува-
лася грамотами обласного управління культури.

У відділі обслуговування документами з мистецтва регу-
лярно проводилися Дні спеціаліста за тематикою на замов-
лення фахівців  галузі.  Таке широке представлення інфор-
мації було організовано за темами: «Композиція сценічно-
го простору», «Проблеми руйнування та охорони об’єктів

історико-культурної спадщини в Україні». Для вчителів художньої куль-
тури,  музики,  студентів  РДГУ  організовано  Дні  інформації  на  теми:
«Нові надходження літератури з методики викладання музики у школі»,
«Народне мистецтво Українського Полісся», «Методична та нотно-му-
зична література на допомогу вчителю-скрипалю для шкіл естетичного
виховання» [428].

Нові можливості для рівнян отримані в межах проєкту партнерства з
Гете-Iнститутом в Україні – це електронний сервіс Onleine, який надає
можливість на обмежений проміжок часу взяти на абонемент електронні

Гоярчук
Марина Євгенівна
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та аудіокниги,  електронні матеріали.  Цьогоріч знову відбувся конкурс.
Бібліотека Гете-Інституту оголосила конкурс для відвідувачів українсь-
ких бібліотек-партнерів. Завдання конкурсу для користувачів бібліотеки
– зробити ескіз  плакату з  назвою «Відкрий Німеччину у  своїй бібліо-
теці». Плакат мав розповісти жителям міста про фонди німецькомовних
книг у  міських бібліотеках.  Серед учасників  конкурсу з  усієї  України,
друге  місце  виборола студентка факультету архітектури НУВГП,  яка
отримала як винагороду електронну читанку.

Центр Європейської інформації в читальній залі у березні став орга-
нізатором відеоконференції «Захист прав громадян України в Європей-
ському суді». Цей захід проходив одночасно у Черкасах, Чернівцях, Рів-
ному, Дніпропетровську, Миколаєві.  Відомі юристи, адвокати, керівни-
ки правозахисних організацій України,  начальники юридичних відділів
адміністрацій та управлінь юстиції, науковці знайомили слухачів з основ-
ними аспектами захисту прав українських громадян в  Європейському
суді, нормативно-правовою базою, механізмами підготовки відповідних
пакетів документів.

Цікавою була презентація,  зініційована М. Борейком з нагоди пере-
видання міським товариством «Просвіта» монографії Марієтти Шагінян
«Тарас Шевченко» українською мовою. Цікаве дослідження отримало
друге життя, численні учасники відзнали це на заході.

За ініціативою Голови обласної організації Національної спілки пись-
менників України Лідії Рибенко в бібліотеці були проведені презентації
книг членів Національної спілки письменників України: Ніни Дворниць-
кої «Промінь осяяння», Світлани Мейти «Пора дощів», Ірини Мельник
«Віками зшиті слова»; ювілейний творчий вечір журналіста, члена Націо-
нальної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені
Валер’яна Поліщука Миколи Берези.

Під час проведення поетичних читань «Пам’яті Валер’яна Поліщука»
відбулося вручення обласної літературної премії  імені  Валер’яна Пол-

Презентація з нагоди перевидання міським товариством «Просвіта» монографії
М. Шагінян «Тарас Шевченко» українською мовою
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Генеральний консул Польщі
Беата Бживчи виступає на заході,
який проводить Наталія Войтович

іщука члену Національної спілки письменників України, кандидату філо-
логічних наук, доценту Національного університету «Острозька Акаде-
мія» Анатолію Криловцю за книгу віршів «Поезії взаємне почуття».

На початку квітня відбувається вшанування трагічної загибелі над ме-
моріалом  Катинь  під  Смоленськом  польського  уряду  на  чолі  з  пре-
зидентом Польщі Лехом Качинським.
Цьогоріч у квітні відбулася унікальна
презентація  і  зустріч  з  народним де-
путатом,  Героєм  України,  генерал-
лейтенантом Георгієм Омельченком,
автором книги «Літак для президен-
та». Це була розповідь про авіакатас-
трофу та аналіз обставин, що їй пере-
дували. Захід відбувся за участю свя-
щеників  Римо-католицької  церкви,
Греко-католицької церкви,  Українсь-
кої  православної  церкви Київського
патріархату,  науковців,  політиків,
істориків, членів громадських організацій, польської громади. Вражаючі
висновки автора усвідомили всі учасники [429].

У читальній залі демонструвалася виставка бібліотечної техніки мину-
лого століття – цей міні-музей викликає зацікавленість у молоді:  пере-
носний програвач платівок, відеокамера, кінокамера, різних видів елект-
ронні калькулятори, рифмометри та інше. Цікаво, що всі пристрої пра-
цюють і є у робочому стані. Під час екскурсій виставка бібліотечної тех-
ніки демонструється відвідувачам [430].

Бібліотека взяла активну участь у літературному фестивалі для дітей
«Дивокрай».  Була  організована  зустріч  з  Сергієм Гридіним,  автором
книг «Федько, прибулець з Інтернету», «Федько у віртуальному місті»,
«Федько у  пошуках Чупакабри».  Відбулася презентація книги Оксани
Радушинської  «Щоденник  Славка  Хоробрика»  з  ростовою  лялькою
Славком  Хоробриком  та  виставкою  зброї  і  спецзасобів  за  сприяння
співробітників УМВС України в Рівненській області.

Розвитку адвокаційної діяльності сприяла вперше про-
ведена регіональна Літня школа молодих бібліотекарів «Су-
часна бібліотека – активна громада.  Застосовуємо інстру-
менти адвокації», що проходила з 8 до 12 липня на базі пуб-
лічно-шкільної  бібліотеки  села  Великі  Цепцевичі  Во-

лодимирецького району. Її організатори – управління культури і туриз-
му  Рівненської  облдержадміністрації,  Рівненське  обласне  відділення
УБА, Рівненська ОУНБ, відділ культури і туризму Володимирецької рай-
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Літня школа бібліотекарів у селі Великі Цепцевичі Володимирецького району

Літня школа
бібліотекарів.
Зліва направо

(на передньому
плані):

С. П. Ступницька
і голова сільської

ради с. Великі
Цепцевичі

С. С. Козярець
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держадміністрації. Захід відбувся за підтримки Програми «Бібліоміст».
У  школі  взяли  участь  молоді  бібліотекарі  з  15-ти  систем  публічно-
шкільних бібліотек області.  Мета школи – актуалізація знань,  набуття
навичок та отримання відомостей про інноваційний бібліотечний досвід
молодими бібліотекарями через застосування проблемно-цільових ме-
тодів  навчання для подальшого використання у  бібліотечній практиці.
Практичні заняття проходили за участі жителів села [431].

 Впродовж березня-серпня реалізовувався проєкт «Публічні бібліоте-
ки – мости до електронного урядування». У його межах було організо-
вано 15 тренінгів з освоєння сервісів електронного урядування та е-по-
слуг для 150 мешканців Рівненщини, з яких: 90 бібліотечних фахівців, 20
чол. – голови сільських рад, 20 чол. – депутати сільських рад, 10 чол. –
представники громадських організацій, що опікуються правами людей з
інвалідністю, 10 чол. – пенсіонери, а також 4 спеціалізовані бліц-семіна-
ри за темами: «Електронна податкова звітність» (20 чол.),  «Електронні
адміністративні  послуги» (20 чол.),  «Оплата комунальних послуг через
Інтернет» (20 чол.), «Е-банкінг» (20 чол.) за участю фахівців закладів та
державних структур, що надають ці електронні послуги. Інформаційна
кампанія в межах проєкту включала виготовлення друкованої інформа-
ційної  продукції:  кишенькові  календарі  (1000  прим.),  буклети  (1000
прим.), плакати (1000 прим.), закладки (2000 прим.), настільні календарі
(780 прим.), виготовлення відеоролика та трансляцію його на місцевому
телебаченні, а також висвітлення перебігу проєкту у місцевих ЗМІ.

З червня до вересня бібліотека здійснювала проєкт «Рекламна кампа-
нія «Бібліотека – безліч можливостей для тебе».  Результатом проєкту
стали 12 рекламних щитів  (сіті-лайтів).  На них користувачі  бібліотеки
розповідали про її інноваційні послуги.

Прийнята та  упо-
рядковувалася  ко-
лекція  українського
письменника,  урод-
женця  Рівненщини

Андрія  Івановича  Кондратюка,
члена  Національної  спілки  пись-
менників України. Число книг, які
представляють колекцію, складало

520 примірників.

У бібліотеці  продовжував  працювати  Інтернет-центр
«Окуляр» для людей з  порушеннями зору,  де  спеціалісти
надавали  теоретичну  та  практичну  допомогу  у  навчанні
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Сіті-лайти, розміщені у м. Рівне для популяризації послуг обласної бібліотеки
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основам роботи на комп’ютері за допомогою підтримуючих технологій,
спеціального програмного забезпечення та веб-ресурсів. Центр відвіда-
ло 568 користувачів з порушеннями зору. Бібліотека отримала тифлоп-
леєр – пристрій для зчитування інформації для незрячих.

У навчально-тренінговому центрі пройшли навчання з опанування ком-
п’ютерної грамотності 180 людей старшого віку та осіб з інвалідністю.

Розпочалося формування колекції 25 фільмів із субтитрами і «жесто-
вим» супроводом: художніх, науково-пізнавальних, документальних.

На бібліотечному сайті  «Освітній  навігатор» у  рубриці  «Особлива
дитина» зібрано 34 публікації з методики навчання та виховання дітей з
інвалідністю. На сайті бібліотеки постійно поповнювався розділ «Аудіо-
подкасти» з підрозділами «Здоров’я», «Мистецтво», «Сучасна літерату-
ра», «Цікаво знати», «Аудіокниги», «Повір у себе».

Бібліотека отримала грант голови Рівненської  обласної  державної
адміністрації на підтримку творчої молоді для створення аудіокниги за
повістю рівненського письменника Олександра Євтушка «Пиво з абри-
косів». Проєкт спрямований на подолання інформаційної нерівності не-
зрячих людей. Презентація аудіокниги відбулась у грудні 2013 року. Ав-
тором і керівником проєкту була Юлія Олегівна Ковальчук [432].

Було підготовлено і видано інформаційний бюлетень «Інва.net» № 28
для осіб з інвалідністю. Тираж склав 700 примірників.

Литвинюк  Алла  Миколаївна,
1957 року народження. Закінчила
Київський  державний  інститут
культури у  1978 р.  Працювала у
бібліотеці  двічі.  Останній  раз
була  прийнята  на  посаду  про-

відного методиста у  2004 р.  у  відділ марке-
тингу та наукової роботи, з 2015 р. працюва-
ла  методистом 1  категорії.  Виявила  себе  як
професійний спеціаліст  бібліотечної справи.
Здійснювала роботу та співпрацювала зі ЗМІ
над  системним  висвітленням  бібліотечних
ресурсів і послуг, готувала дайджести за ма-
теріалами фахової періодики та професійних
сайтів.  Співпрацювала з  Державною акаде-
мією  керівних  кадрів  культури  і  мистецтва
(ДАКККіМ)  для  впровадження  в  практику
роботи бібліотек обслуговування осіб з інва-
лідністю. Впродовж багатьох років вела руб-
рики  «Спорт»  і  «Панорама  подій»  в  інформаційному  бюлетені  «Інва.net».
Підтримувала комунікацію з  організацією «Інваспорт»,  навчальними та  ліку-
вальними закладами для інвалідів області. Алла Миколаївна начитувала аудіо-
подкасти і літературні твори для аудіобібліотеки. Звільнилась у 2018 році.

Литвинюк
Алла Миколаївна
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 За  напрямом  обслуговування  осіб  з  інвалідністю  розпочала  свою
діяльність  у  відділі  маркетингу  та  наукової  роботи Шишкова  Тетяна
Михайлівна.

Шишкова  (Рижа)  Тетяна  Ми-
хайлівна,  1983  року  народжен-
ня.  Закінчила  Рівненський  дер-
жавний гуманітарний універси-
тет. У 2007 р. прийнята на поса-
ду бібліотекаря у  відділ  форму-

вання  бібліографічного  ресурсу  (2007  р.).
Здійснювала формування ДБА, редагування
е-каталогу.  У  2014 р.  переведена на посаду
провідного методиста відділу маркетингу та
наукової роботи за напрямом обслуговуван-
ня  осіб  з  інвалідністю.  Успішно  розгорнула
роботу з організації дозвілля осіб з інвалідн-
істю  та  людей  старшого  віку  в  бібліотеці.
Поширювала набутий бібліотекою досвід ро-
боти.  Активно працювала в  ГО «РОВ УБА».
Користується повагою серед колег та корис-
тувачів бібліотеки.

Впродовж року особи з інвалідністю,
люди старшого віку обслуговувалися в режимі «Книга додому». Всього
було обслужено 60  чоловік.  Підтримувались  зв’язки  з  громадськими
організаціями та об’єднаннями людей з інвалідністю. Спільно з Рівненсь-
ким обласним осередком Всеукраїнської молодіжної громадської орган-
ізації  людей з  інвалідністю з  вадами зору «Генерація  успішної  дії»  у
квітні  проведено семінар-тренінг  «Інформаційна  та  інфраструктурна
доступність,  як  головний чинник індивідуальної  мобільності  людей з
інвалідністю і  правові  аспекти її  вирішення».  Серед бібліотек області
були розповсюджені «Рекомендації та основні принципи етикету спілку-
вання з людьми з інвалідністю та надання їм допомоги».

За участю голови Рівненської обласної організації  інвалідів  «Союзу
об’єднання  інвалідів  України»  В.  Г.  Ольховика  проведено  навчання-
тренінг  для керівників  громадських організацій м.  Рівне з  опанування
сервісних послуг електронного урядування.

Спільно з благодійною організацією інвалідів «Обличчям до істини» у
березні в межах проєкту «Мова – ключ до спілкування» стартували за-
няття з вивчення іноземних мов (англійської, польської, словацької) для
соціально-незахищених  верств  населення.  Всього  пройшли  базовий
рівень навчання 24 слухача.  Проведено семінар на тему «Вплив харчу-
вання на здоров’я людини», на якому були розглянуті важливі питання

Шишкова (Рижа)
Тетяна Михайлівна
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про значення специфіки раціону на здоров’я людей з інвалідністю.
Для дітей з порушеннями слуху організовано пізнавально-розважаль-

не заняття:  екскурсія бібліотекою, ознайомлення з  виставками «Барви
Полісся»,  «Подорож у світ орігамі»,  проведено квест.  У травні  демон-
струвалася виставка творчих робіт (малюнки, вироби із паперу, бісеру,
вишивка)  учнів  Клеванської  школи-інтернату для слабозорих «Я бачу
світ».

Було організовано чотири захо-
ди  під  назвою «Невипадкові  зус-
трічі».  Відбулося  спілкування  зі
спортсменами,  чемпіонами світу з
танців на візках Надією та Іваном
Сіваками,  Наталією  Колесовою,
плавчинею  Іриною  Матло;  пись-
менниками-поетами  Василем  Ля-
щуком,  Вікторією  Самчук;  фото-
майстром Олександром Майстру-
ком.

Щоквартально відбувались інте-
рактивні конференції на допомогу
вирішенню  соціальних  проблем

Під часи заходів під назвою
«Невипадкові зустрічі»
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людей з інвалідністю. Конференції відбувалися за участі спеціалістів де-
партаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміні-
страції, медико-соціальної експертної комісії, обласного центру зайня-
тості,  Управління Пенсійного фонду України в  м.  Рівне.  Громадяни з
області  мали змогу у  віртуальному режимі  отримати слушні  консуль-
тації, поради. Всього спеціалісти дали 168 відповідей на запитання.

Директор бібліотеки В. П. Ярощук та заступник дирек-
тора О. Л. Промська взяли участь у засіданнях Міжнарод-
ної ради проєкту «Віртуальна реконструкція спадщини Ю.-
І. Крашевського» (у м. Брест (Білорусь) та м. Біла-Підлясь-
ка (Польща). Метою проєкту, який реалізується з 2012 року

за підтримки білоруського представництва ЮНЕСКО, було створення
електронного ресурсу, який об’єднав електронні копії творів Ю.-І. Кра-
шевського та матеріали про його творчість.  Учасники проєкту – пред-
ставники  бібліотек  та  музеїв  Польщі  (Публічна  бібліотека  м.  Біла-
Підляська,  Музей-садиба  Ю.-І.  Крашевського  в  Романові),  України
(Рівненська ОУНБ) та Білорусі (Національна бібліотека Білорусі, Брес-
тська обласна бібліотека). У межах проєкту обласною бібліотекою підго-
товлено бібліографічний список перекладів видань Ю.-І. Крашевського
(укладач Н. М. Кожан, науковий редактор О. Л. Промська) та джерел про
його життєвий шлях і діяльність, а також «Хроніка життя Ю.-І. Крашев-
ського» (за  підтримки рівненського  перекладача  В.  Шабаровського);
оцифровано  бібліотекарем  І.  В.  Давидчук  українські  видання  творів
польського письменника (за  погодження перекладачів  та  видавництв).
Крім того, на звернення обласної бібліотеки, Львівська національна га-
лерея мистецтв імені Б. Г. Возницького та Інститут літератури імені Т. Г.
Шевченка НАН України передали електронні копії живописних робіт та
малюнків Ю.-І. Крашевського з власних фондів для представлення в май-
бутньому електронному ресурсі. Куратором проєкту була заступник ди-
ректора О. Л. Промська.

Директор бібліотеки В. П. Ярощук взяла участь у круглих столах ди-
ректорів ОУНБ та працівників Міністерства культури на тему: «Життє-
діяльність бібліотечних інновацій: пошук шляхів забезпечення», де вис-
тупила з доповіддю «Нові соціальні ролі сучасної бібліотеки» (16 квітня
2013 р.); у комітеті Верховної Ради України з питань інформатизації та
інформаційних технологій «Роль публічних бібліотек у розбудові інфор-
маційної інфраструктури України» (6.11.2013 р.).

Спеціалісти обласної бібліотеки були учасниками 7-ї Всеукраїнської
науково-практичної конференції  «Бібліотека і  книга в  контексті  часу»
(м. Київ,  Національна  парламентська  бібліотека  України,  квітень),
Міжнародного конгресу «Бібліотека як феномен культури» (Білорусь,
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м. Мінськ, Національна бібліотека Білорусі, жовтень), щорічної конфе-
ренції  Української  бібліотечної  асоціації  «Бібліотека в  електронному
середовищі» (м.  Київ,  листопад),  Х Міжнародної  науково-практичної
конференції  «INFORMATIO-2013:  Електронні  інформаційні  ресурси:
створення, використання, доступ» (м. Київ, листопад) [433].

Фахівцями бібліотеки підготовлено бібліографічні  по-
кажчики: «Книга Рівненщини 2012»; 2-й випуск доповнено-
го біобібліографічного покаж-
чика  «Ходіть,  поки  маєте
світло…» (про історика,  архі-

віста,  краєзнавця  В.  Є.  Рожка)  підго-
товленого у співпраці з Волинською ОУНБ.
Впродовж року здійснювався відбір матер-
іалу для покажчика «Пам’ятники історії  і
культури Рівненської області».

Фундаментальний  біобібліографічний
покажчик  із  серії  «Дослідники  Рівненсь-
кого краю» «Музейні фахівці Рівненщини»
укладено Н. М. Кожан і Л. М. Малишевою.
Він  містить  короткі  довідки про кожного
музейного фахівця області,  бібліографічні
списки  їхніх  наукових  праць,  публікацій
матеріалів про них [434].

Кожан  Неоніла  Михайлівна,
1960 року народження. Закінчи-
ла  Ровенський  державний
інститут  культури  у  1983  р.  До
бібліотеки була прийнята 1 лип-
ня 1983 р. на посаду бібліотека-

ря. У 1986 р. переведена на посаду старшо-
го бібліотекаря, виконувала тимчасово обо-
в’язки  завідувачки  відділу  краєзнавства.  У
1988 р. звільнилася у зв’язку зі зміною місця
служби чоловіка. Прийнята вдруге в 1992 р.
на  посаду  бібліотекаря  в  читальну  залу.  З
2001 р. – головний бібліотекар сектору крає-
знавчої літератури та бібліографії. З 2008 р.
–  завідувачка  відділу  акумуляції  крає-
знавчих  документів  та  бібліографії.  Її
діяльність  сприяла  розвитку  краєзнавчої
бібліографії. Вона брала участь в укладанні
поточного  покажчика  літератури  «Новини

Обкладинка бібліографічного
покажчика «Музейні фахівці

Рівненщини»

Кожан
Неоніла Михайлівна
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краєзнавчої літератури», щорічного покажчика «Література до знаменних і па-
м’ятних дат  Рівненщини».  Неоніла  Михайлівна –  автор-упорядник науково-
допоміжних покажчиків, автор статей до збірників наукових конференцій. Є
популяризатором подій, постатей, пов’язаних з краєм. Н. М. Кожан розвиває
краєзнавчий ДБА, в т.ч. на електронних носіях, є активним упорядником фон-
ду  краєзнавчих  та  місцевих  видань.  Неоніла  Михайлівна  –  член  обласної
організації Національної спілки краєзнавців України. За сумлінну працю наго-
роджувалася грамотами обласного управління культури, обласної державної
адміністрації, обласної ради. З 2020 р. працює на посаді головного бібліоте-
каря відділу краєзнавства.

Малишева Лідія Михайлівна, 1960 року на-
родження. Закінчила Ровенський державний
інститут  культури у  1981  р.  Прийнята  в  штат
бібліотеки  у  1982  р.  З  1999  р.  –  провідний
бібліотекар  інформаційно-бібліографічного
відділу. 2015 р. призначена на посаду завіду-
вачки відділу  формування бібліографічного
ресурсу, баз даних та обслуговування корис-
тувачів. Під її керівництвом формується ДБА
бібліотеки,  створюється  БД аналітичних за-
писів з періодики та збірників. Лідія Михай-
лівна є укладачем багатьох наукових бібліог-
рафічних посібників: «Ігор Свєшніков – архе-
олог, історик, краєзнавець», «Дубровиччина:
історія  і  сучасність»,  «Кореччина:  минуле  і
сьогодення»,  «Премії  Рівненщини за  досяг-
нення у сфері літератури, культури, мистец-
тва».  Вона працювала над створенням кон-
тента сайта «Історична Волинь». Л. М. Мали-
шева бере участь у конференціях, є автором
наукових статей, систематично надає методичну допомогу бібліотекам області.
Зарекомендувала себе кваліфікованим фахівцем, гарним організатором, нова-
тором. За досягнення у праці нагороджувалася грамотами обласного управлін-
ня культури, ОДА, обласної ради. Продовжує працювати.

Під  час  відзначення  Всеукраїнського  Дня  бібліотек  колектив  Рів-
ненської ОУНБ було нагороджено Почесною грамотою Рівненської об-
ласної ради за сумлінну працю. Підписано головою ради Ю. Кічатим.

Малишева
Лідія Михайлівна
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2014

Бібліотечний фонд складає 531939 примірників докумен-
тів.  Електронна бібліотека повних текстів  творів  місцевих
авторів нараховує 257 назв. База даних аудіокниг нараховує
1580  назв,  бажаючі  можуть  взяти книги  додому у  відділі
абонемента.

Почала використовуватись нова послуга (започаткована
2013  року)  «Електронна  доставка  документів».  Коор-
динацією цієї роботи займалася провідний бібліотекар Нон-
на Юшкова. Вона отримувала запити користувачів по елек-
тронній пошті, підбирала інформацію відповідно до запиту

та проводила оцифрування документів. Користувачі отримали 68 доку-
ментів.

Юшкова  Нонна  Анатоліївна,
1959 року народження. Закінчила
Ровенський державний інститут
культури у 1983 році. Прийнята у
бібліотеку у 1983 році  на посаду

бібліотекаря  читальної  зали.  Працювала  у
залі періодичних видань, проводила роботу з
популяризації  літератури,  організовувала
книжкові  виставки.  З  2001  р.  –   провідний
бібліотекар  відділу  інформаційно-бібліо-
графічної  роботи,  брала  участь  у  створенні
БД,  формувала  контент  сайту  «Освітній  на-
вігатор». З 2007 р. Нонна Анатоліївна форму-
вала е-бібліотеку електронних текстів. Опану-
вала  бібліографування  краєзнавчих  доку-
ментів,  наповнювала  ББД  сайту  «Історична
Волинь». Н. А. Юшкова користується повагою
колег.  За  сумлінну  працю нагороджувалася
грамотами обласного  управління  культури,
облдержадміністрації. Продовжує працювати.

«Продовжено  формування  електронної  бібліотеки
«Історична Волинь» (http://istvolyn.info/).  Бібліографічна
база  нараховує  22393  бібліографічні  записи,  «читальна
зала» електронних текстів  –  2358 документів.  Електронні

тексти містять численні ілюстрації і малюнки, таблиці і карти. Відкрито

Юшкова (Крижанівська)
Нонна Анатоліївна



300

нові підрозділи «Документи державного архіву Рівненської області» та
«Історія  міст  і  сіл.  Короткі  довідки».  Сайт  потужно публікує  новини
краєзнавчої історичної тематики. Всього опубліковано 2465 новин. Роз-
ширюється розділ «Відеоісторія Волині». Відеодокументів представлено
265. Розділ «Фотогалерея» на кінець року містив 1530 фотодокументів та
довідок за  рубриками:  «Пам’ятники Волині»,  «Видатні  діячі  Волині»,
«Етнографія  Волині»,  «Волинська  ікона»,  «Пам’ятники.  Житомир»,
«Пам’ятники. Луцьк», «Мапи Волині». Розділ «Дослідники Великої Во-
лині» представляє 92 довідки про основні напрями наукових досліджень
та перелік наукових праць дослідників історичної Волині. Сайт відвідало
74363 користувачі, які переглянули 189500 сторінок. Контент сайту фор-
мує головний бібліотекар Тетяна Валентинівна Карпінська» [435].

В Україні 2014 рік оголошено Роком Тараса Григорови-
ча Шевченка. До 200-річчя з дня народження Кобзаря біб-
ліотека організувала флешмоб – колективне читання «Мо-
литви» Т. Г. Шевченка, до загалу приєднались студенти Бо-
гословського інституту,  диякон і  протодиякон Свято-Вос-

кресенського собору Василь Стефанишин. Упродовж року кожному чи-
тачеві бібліотеки роздавали закладки до книг з віршами Кобзаря.

Флешмоб – колективне читання Молитви Т. Г. Шевченка
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Серед масових заходів – численні зібрання,
читання, виставки, зустрічі з місцевими пись-
менниками-шевченкознавцями,  читання
творів  Тараса  Шевченка  різними  мовами.
Проведено  регіональний  мережевий  захід
«Рівненщина  читає  Шевченка».  У  межах
відзначення  ювілею  в  обласній  бібліотеці
вперше демонструвалась колекція рідкісних і
цінних  видань  «Кобзарів»  Т.  Г.  Шевченка  з
фондів  Музею  книги  і  друкарства,  Держав-
ного історико-культурного заповідника міста
Острога. Особливим експонатом виставки був
вишитий «Кобзар» – авторська робота виши-
вальниці Олени Медведєвої» [436].

Бібліотекою підготовлено видання:  збірка
творів рівненських письменників «Шевченкові
верстви» (упорядник Є.  І.  Шморгун)  та  «Во-
линський Кобзар» (упорядник П. М. Кралюк).
Видання передані у бібліотеки області.

У  відділі  краєзнавчої  літера-
тури та бібліографії створено ба-
зу даних «Герби Рівненщини» –
31  документ  Українського  ге-
ральдичного товариства.  Завер-

шено  роботу  над  науково-допоміжним  по-
кажчиком  «Пам’ятники  історії  і  культури
Рівненської області», укладеним Н. М. Ко-
жан та Л. М. Малишевою за науковою ре-
дакцією О. Л. Промської та О. П. Прищепи.

Продовжується видання поточного біб-
ліографічного  покажчика  «Новини крає-
знавчої літератури» (щоквартально) [437].

Масова  робота  читальної
зали  дуже  актуальна.  Відбу-
лися презентації збірок «Шев-
ченкові  верстви» та «Майдан.
Війна»,  презентації  книг  ду-

бенського  письменника М.  Оттова  «Про-
відник»,  Валерія  Войтовича «Енциклопедія
народних вірувань українців» та  «Легенди
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та міфи давньої України», наукові презентації книг волинського істори-
ка, дослідника історії української церкви В. Є. Рожка «Архієпископ Вар-
лаам Шишацький: шлях до автокефалії» та «Монастир Скит» та поетичні
зустрічі  з  поетесою і  журналісткою Іриною Баковецькою,  літературні
читання, присвячені Валер’яну Поліщуку.

Особливі  заходи бібліотекою проводяться влітку.  Вони об’єднані  у
цикл «Літня читальня». Особливістю є те, що заходи проводяться на ву-
лиці, на доріжках та газонах парку Молоді («Лебединка»). Працівники
відділу виробничої літератури організовували зустрічі з дитячими пись-
менниками.  Кожна зустріч  з  учасниками включала майстер-класи,  ко-
ментовані виставки, ігри і конкурси для дітей, змагання. Склався сталий

На галявині
біля

бібліотеки
«Літня

читальня»



303

контингент  дітей,  молоді  та  людей похилого віку,  які  залюбки брали
участь  у  заходах і  відкрили читаць-
кий абонемент [438].

Особливо плідним 2014  року був
«Письменницький маршрут» – захід,
організований відділом науково-ме-
тодичної роботи та маркетингу, який
формує разом із  бібліотечними сис-
темами  районів  візит  письменників
для  зустрічі  з  читачами.  Так  було
організовано  12  зустрічей  із  Є.
Шморгуном,  Н.  Диб’як,  В.  Климен-
товською,   С.  Мейтою,  Ю.  Бондюч-
ною,  С.  Гридіним,  О.  Євтушком.  У
цих зустрічах взяли участь 650 меш-
канців області.

У лютому проведено
міжрегіональний  семі-
нар-практикум  «Нові
інформаційні технології
в  бібліотечному обслу-

говуванні  людей  з  фізичними  об-
меженнями»,  що  проходив  на  базі

Літня читальня

Захід «Письменницький маршрут», що
відбувся в Кузнецовській центральній

міській бібліотеці. Зліва направо:
С. Синюк, Ю. Матвійчук,

С. Власова, …, О. Євтушок
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Рівненської ОУНБ та Дубенської ЦРБ. У семінарі взяли участь і поділи-
лись досвідом спеціалісти Хмельницької,  Тернопільської,  Волинської,
Житомирської  та  Рівненської  областей.  Під  час  практичних  занять
бібліотекарі вчилися створювати аудіоподкасти, виявляли вміння запро-
ваджувати нові послуги.

У партнерстві з ГО «Генерація успішної дії» проведено науково-прак-
тичний семінар «Сучасні інформаційні системи для українських корис-
тувачів з порушенням зору: перша українська DAISY-бібліотека». Семі-
нар мав на меті ініціювати створення першої в Україні аудіобібліотеки із
застосуванням формату DAISY.

Проведено наукове дослідження «Інформаційно-доку-
ментні ресурси Рівненської ОУНБ: 2003–2013 рр.». У межах
дослідження охарактеризовано розвиток фонду бібліотеки
за різними параметрами впродовж 1991–2013 рр.:  надход-
ження і вилучення за видами документів, джерелами комп-

лектування,  інше:  вивчено 6 книжкових колекцій,  переданих бібліотеці
відомими краянами, досліджено зміст обов’язкового краєзнавчого при-
мірника.

У листопаді  відбулась  внутрішня конференція  бібліотечних спеціа-
лістів книгозбірні «Мій погляд на історію успіху». До участі долучилися
11 бібліотекарів. Виступи були різноплановими та інформували про влас-
ний досвід роботи за останні три роки.

Заступник директора О. Л. Промська перемогла у Всеукраїнському
конкурсі програми «Бібліоміст» та взяла участь у програмі «Лідерст-
во»  для  молодих бібліотекарів,  відвідала  та  вивчила  досвід  бібліотек
Латвії.

Бібліотекарі  РОУНБ стали учасниками щорічної  конференції  УБА
«Бібліотек@ – територія єдності» (м. Київ, 27–28 листопада), Всеукра-
їнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Націо-
нальної історичної бібліотеки України (м. Київ, 2–3 жовтня), ІV Всеук-
раїнської  науково-практичної  конференції  «Сучасна  інформаційно-
бібліотечна освіта: нові вимоги» (м. Славське, 18–21 березня), Міжнарод-
ної  науково-практичної  конференції  «Інформаційна  діяльність  галу-
зевих бібліотечних комплексів в умовах розвитку суспільства знань» (м.
Київ, 17–19 вересня)» [439].

У межах відзначення 200-річчя з  дня народження Т.  Г.  Шевченка у
жовтні колектив бібліотеки долучився до конференції Рівненського об-
ласного краєзнавчого музею. Були підготовлені статті бібліотечних спе-
ціалістів  для збірника музею:  Наукові  записки /  Рівнен.  обл.  краєзнав.
музей. – Рівне, 2014. – Вип. 12, ч. 1 : матеріали наук. конф., присвяч. 200-
річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – 150 с. : іл., табл.
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За підтримки програми «Бібліоміст» область відвідали
колеги з Полтавської,  Черкаської,  Дніпропетровської,  За-
порізької,  Сумської,  Одеської,  Житомирської,  Миколаїв-
ської областей. В ході візиту бібліотечні спеціалісти вивчали
досвід  Рівненської  ОУНБ,  сільських  бібліотек  Березнів-

ського, Сарненського та Острозького районів.
З Чернігівської області прибуло 45 колег на чолі з І. М. Аліференко,

директором Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка. В ході професійно-
го  візиту бібліотечних фахівців  Чернігівської  області  вивчався  досвід
інноваційної діяльності обласної бібліотеки та Острозької ЦСПШБ.

Група працівників бібліотеки взяла участь у ІV Національному ярмар-
ку бібліотечних інновацій, що проходив під девізом «Міст Ваш!». Спец-
іалісти відвідали низку тренінгів.  Директор бібліотеки В. П. Ярощук на
запрошення  організаторів  виступила  в  ролі  модератора  на  одному  з
тренінгів.  На церемонії  закриття Ярмарку і  програми «Бібліоміст» ме-
неджери програми висловили бажання нагородити бібліотеку, яка спра-
вила на них особливе враження під час п’ятирічної співпраці з бібліоте-
ками України. За їх рішенням Подяку за інновації у роботі,  активність
та креатив, а також неонову стійку-банер з написом «Сучасна бібліотека»,
що використовувалася для декорування усіх бібліотечних ярмарків – отри-
мала Рівненська ОУНБ. Банер встановлено на першому поверсі бібліо-
теки.

Були підведені підсумки міжнародного проєкту «Віртуальна реконст-
рукція спадщини Юзефа-Ігнація Крашевського» (Україна – Польща –

Директор Рівненської ОУНБ отримує подяку
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Білорусь),  що  реалізувався  в  2011–
2013 рр.  Україну в  проєкті  представ-
ляла Рівненська обласна бібліотека. У
ході  реалізації  проєкту  відбулося  4
засідання Міжнародної ради проєкту
в  містах  Біла-Підляська,  Романово
(Польща), Ружани, Мінськ (Білорусь).

За  результатами  проєкту  Націо-
нальною  бібліотекою  Білорусі  було
виготовлено  комплект  з  2-х  дисків:
Юзаф Ігнацый Крашэўскі (1812–1887)
= Jozef Ignacy Kraszewski = Юзеф Иг-
наций  Крашевский  =  Юзеф-Ігнацій
Крашевський [Электронны рэсурс].  /
Брэсцкая абласная бібліятэка  імя М.  Горкага  [і  інш.].  ;  складальнікі:
Л. В. Гарбачова, А. М. Мяснянкіна ; аўтары текстаў і бібліяграфічных

матэрыялаў:  В.  А.  Гарбачэўвская,
Н. М. Кажан, А. Л. Промская [і  інш.].  ;
пад навуковай рэдкцыяй Т. В. Кузьмініч.
–  Электронныя,  тэкставыя,  графічныя
даныя і  праграма (7  Гб).  –  Мінск :  На-
цыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. –
2 электронныя аптычныя дыскі (DVD). –
Сістэмныя патрабаванні:  Intel  Pentium
ІІ 400 ; 64 Mb Ram ; SVGA ; Windows 98.
–  Загаловак  з  тытульнага  экрана.  Ти-
раж електронного видання був розпов-
сюджений  серед  бібліотек  та  музеїв
країн-учасниць  проєкту.  Презентації
електронного видання відбулись у черв-
ні  в  Білорусі  (Ружани)  і  Польщі  (Біла-

Підляська), а у вересні – в Рівненській ОУНБ [440].

Восени бібліотекарі запросили у бібліотеку групу людей,
які були біженцями з Криму, Луганської та Донецької об-
ластей.  Незабаром  їх  стали  називати  внутрішньо  пере-
міщені особи. У Рівненському парку культури і відпочинку
ім. Т. Г. Шевченка вони регулярно зустрічалися, щоб пере-

давати один одному інформацію про влаштування у Рівному. Бібліотека
запропонувала безплатну реєстрацію до числа користувачів  і  місце,  де
можна збиратися і вирішувати свої особисті питання.

У читальній залі розпочалися тренінги психолога з Луганська Вікторії

Диски «Юзаф Ігнацый Крашэўскі»
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Харченко. Двоє працівників бібліо-
теки  –  головний  бібліотекар  Ва-
лентина  Терентіївна  Бендюг  та
провідний бібліотекар  Валентина
В’ячеславівна  Максимчук  органі-
зували роботу так, щоб усі «корис-
ні»  для  переселенців  посадовці
могли  зустрітися  з  ними.  Чотири
роки щосуботи відбувалися зустрі-

чі внутрішньо переміщених осіб у читальній залі.

Максимчук  Валентина  В’ячес-
лавівна,  1963  року  народження.
Закінчила  Ровенський  держав-
ний  інститут  культури  у  1984  р.
Того ж року прийнята в обласну

бібліотеку  на  посаду методиста,  з  1985 р.  –
старший методист відділу маркетингу та нау-
кової  роботи.  Від  1993  р.  обіймає  посаду
бібліотекаря 1 категорії, з 2005 р. – провідно-
го  бібліотекаря  відділу  формування  бібліо-
графічного ресурсу, баз даних та обслугову-
вання користувачів. В. В. Максимчук працює
над  формуванням  електронної  бібліотеки,
надає  довідки користувачам,  веде  роботу  з
популяризації  бібліографічних  знань.  Бере
участь у  роботі  регіональної  корпорації,  ре-
дагує  контент  БД  статей  з  періодичних  ви-
дань  та  збірок.  Активно  включилась  у  ро-
боту за програмою «Бібліоміст». Навчалась
і  отримала  Сертифікат  про  підвищення  професійної  кваліфікації  за  участь у
семінарі  «Бібліотеки  як  центри підтримки громад в  умовах  воєнної  загрози:

Зустрічі в бібліотеці з внутрішньо
переміщеними особами

Максимчук
Валентина В’ячеславівна
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особливості  та  потреби  надання  послуг  внутрішньо  переміщеним  особам
(ВПО)»  у  2014  році.  Валентина  В’ячеславівна  надавала  методичну  допомогу
працівникам області з формування компетентностей у наданні послуг з елект-
ронного урядування. Нагороджувалася грамотами обласного управління куль-
тури, ОДА та обласної ради.

 Бендюг Валентина Терентіївна, 1962 року
народження. Закінчила Ровенський держав-
ний інститут культури у 1984 р. Того ж року
була  прийнята  у  бібліотеку  на  посаду  ме-
тодиста,  у  1991  р.  переведена  на  посаду
бібліотекаря  ІІ  категорії  у  відділ  обробки
літератури.  З  1997 р.  працювала бібліотека-
рем,  провідним  бібліотекарем  читальної
зали.  Організовує  роботу  з  обслуговування
користувачів.  Готує  бібліографічні  огляди,
оформляє виставки, проводить культуроло-
гічні  масові  заходи. З 2014 р.  Валентина Те-
рентіївна  працювала  з  внутрішньо  пере-
міщеними особами з питань інформаційно-
го  забезпечення:  організовувала  для  них
зустрічі  з  відповідальними  особами  вико-
навчих органів, проводила екскурсії, бесіди,
сприяла дозвіллю цих людей. Надавала по-
слугу доступу до е-законодавства.  Здійсню-
вала в цьому напрямі допомогу бібліотечним працівникам області. Брала участь
у програмі «Бібліотеки – мости до електронного урядування». За багаторічну
працю В.  Т.  Бендюг нагороджена грамотами обласного управління культури,
облдержадміністрації і обласної ради.

Вийшов з друку науко-
во-допоміжний покажчик:
«Здолбунівський край:  іс-
торія, події, постаті : наук.-

допом.  покажч.  /  уклад.:  Л.  А.  Кос-
тильова,  Г.  М.  Люльчук  ;  наук.  кон-
сультант:  О.  П.  Прищепа ;  наук.  ред.:
О. Л. Промська ; ред.: Л. Г. Сахнюк,
І. В. Давидчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук.
– Рівне : Волин. обереги, 2014. – 120 с. :
фотоіл.  Науковим консультантом була
Олена Прищепа, доцент кафедри історії
України  РДГУ,  кандидат  історичних
наук.  Редактори –  Олександра  Леоні-
дівна  Промська,  Людмила  Гордіївна
Сахнюк,  Ірина Валерїївна Давидчук.  У виданні  представлені  відомості

Бендюг
Валентина Терентіївна
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про документи,  у  яких відображаються основні  аспекти історичного,
економічного, політичного та культурного розвитку Здолбунівщини від
найдавніших днів  і  до  сьогодення.  Представлені  також матеріали,  що
розповідають про пам’ятки історії  та культури,  про видатних діячів  та
письменників краю, відомих постатей, пов’язаних із Здолбунівщиною.

 Люльчук  (Восінська)  Ганна
Миколаївна,  1985  року  народ-
ження.  Закінчила  Рівненський
державний  гуманітарний  уні-
верситет  у  2007  р.,  магістр.
Прийнята на посаду бібліотекаря

1  кат.  у  відділ  формування бібліографічного
ресурсу,  баз  даних  та  обслуговування  ко-
ристувачів.  Веде роботу  з  організації  ДБА в
автоматизованому і  ручному режимі,  вико-
нує  усні  і  письмові  довідки.  Консультує
користувачів  з  питань пошуку  інформації  в
мережі  Інтернет.  Брала  участь  у  створенні
бібліографічних покажчиків:  «Жив на  чатах
духовного ренесансу» (присвячений Борису
Степанишину) та «Здолбунівський край: істо-
рія, події, постаті».

В  області  вперше  реа-
лізовано  спільний  проєкт
шести бібліотек,  спрямований на популяризацію сучасних
бібліотечних сервісів  –  «PR-офіс  сучасних бібліотек  Рів-
ненщини». До його реалізації долучились обласні та цент-

ральні районні бібліотеки (Здолбунівська, Сарненська, Млинівська). На-
бутий досвід впроваджено в роботу закладів області. Бібліотека підтри-
мує  акаунти  у  соціальних  мережах  «Facebook»,  «ВКонтакте»,
«YouTube». Зросла кількість прихильників бібліотеки в соціальних мере-
жах: сторінка «Facebook» має 884 підписники, «ВКонтакте» – 575. Роз-
почалась робота з соціальною мережею «Twitter». Координувала проєкт
та підтримувала соціальні мережі бібліотеки методист Ю. О. Ковальчук.

Профспілковий комітет бібліотеки разом із колективом об’єднали зу-
силля для допомоги військовим у зоні АТО: формували продуктові на-
бори для військових та  збирали кошти на придбання приладу нічного
бачення.

ГО «Українська бібліотечна асоціація» нагородила Почесною відзна-
кою директора Рівненської ОУНБ Валентину Петрівну Ярощук «За від-
даність бібліотечній справі».

Люльчук (Восінська)
Ганна Миколаївна
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2015

Міністерство  культури  України  та  ГО  «Українська
бібліотечна асоціація» нагородили бібліотеку як перемож-
ця конкурсу з  популяризації  читання на сайтах бібліотек
України в номінації «Кращий сайт з популяризації читання
обласної бібліотеки».

Бібліотека цьогоріч відзначила 75-річчя свого заснуван-
ня. Усі заходи були спрямовані на активну, творчу, потуж-
ну діяльність в усіх напрямах роботи бібліотеки. Книгозбір-
ня  пропонувала  користувачам  сучасний  рівень  обслуго-
вування і  надання послуг,  створювала комфортне середо-

вище, в т. ч. для людей з інвалідністю, для збереження постійного кори-
стувача та залучення нового. «31 березня в рамках відзначення ювілею
ОУНБ відбулася наукова конференція «Історія бібліотек міста Рівне»,
приурочена до 90-річчя від дня народження О. М. Клімової. Олександра
Миколаївна Клімова (1925–2003) – добре знана в свій час людина в місті
та області,  методист обласної бібліотеки, директор обласної бібліотеки
для дітей, центральної міської бібліотеки імені В. Г. Короленка, високок-
валіфікований фахівець,  авторитетний приклад для  цілого  покоління
спеціалістів, яке піднімало бібліотечну галузь на Рівненщині, розбудову-
вало мережу бібліотек. Захід об’єднав представників публічних, спеціал-
ізованих та спеціальних бібліотек.  Програма конференції  передбачала
проведення пленарного засідання та 2-х секцій – «Бібліотеки міста Рівне
в історичному вимірі»  та  «Сучасні  ресурси та  послуги бібліотек міста
Рівне».  Всі  доповіді  та  повідомлення  конференції  «Історія  бібліотек
міста Рівне» увійшли до однойменного збірника статей. Електронна вер-
сія збірника доступна для перегляду та вільного завантаження на сайті
Рівненської ОУНБ (http://libr.rv.ua) у розділі «Видання бібліотеки». Для
учасників конференції  також були організовані:  виставки бібліотечних
плакатів  і  листівок,  видань обласної  бібліотеки,  нагород бібліотечних
спеціалістів,  ретро-світлин  з  історії  Рівненської  ОУНБ,  «вінтажної»
бібліотечної техніки; слайд-шоу «Хроніка історії бібліотеки»; інсталяція
від користувачів «За що я люблю бібліотеку?» [441].

До 75-річчя бібліотеки грамотами Міністерства культу-
ри  і  туризму  нагороджені:  Т.  В.  Матушевська,  Л.  Г.  Ро-
манчук,  А. І. Хамедюк; грамотами облдержадміністрації –
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С. О. Волкова, В. В. Максимчук, О. Ф. Тихова, С. П. Ступницька; грамо-
тами Рівненської обласної ради – Е. В. Власюк,  Н. Л. Плетьонка, Л. С. Сле-
саренко,  Л.  Г.  Сахнюк,  Н.  П.  Тимощук;  грамотами  обласного
управління культури – Л. А. Василевська, С. В. Волошина, Н. М. Кожан,
О. Л. Промська, Н. Г. Прозапас, Н. І. Чепиль, С. Ф. Ясковець,  І. В. Усович,
В. П. Ярощук.

Слесаренко Лілія  Сергіївна,  1955 року  на-
родження.  Закінчила Київський державний
інститут  культури  у  1977  р.  Прийнята  у  біб-
ліотеку  у  1977  р.  на  посаду  бібліографа,  з
1981 р. – старший бібліотекар, у 1995-2015 рр.
–  заступник  директора  з  внутрішньо-
бібліотечної роботи. З 2015 р. працює на по-
саді  завідувачки відділу обслуговування ко-
ристувачів.  Зарекомендувала  себе  високо-
кваліфікованим, відповідальним організато-
ром бібліотечної  установи,  всебічно обізна-
ним фахівцем.  Вона організовує  внутрішню
бібліотечну роботу на засадах менеджменту
та інформаційного маркетингу. Впроваджує у
практику  роботи  новітні  методи  надання
бібліотечно-інформаційних послуг на основі
інноваційних  технологій.  Успішно розвиває
надання платних послуг у книгозбірні, актив-
но  розширюючи  асортимент  сервісних  по-
слуг для користувачів. Завдяки цьому бібліо-
тека щорічно отримує біля 100 000 гривень. За ініціативи Л. С. Слесаренко було
розгорнуто впровадження в роботу бібліотеки обслуговування людей з пору-
шеннями зору. Вона була керівником проєктів «Інтернет для читачів публічних
бібліотек» (Leap,  Leap-II),  координувала діяльність Центру «Інтернет-Окуляр»
для незрячих. Лілія Сергіївна брала участь у конференціях з популяризації дос-
віду роботи Центру в Києві, Хмельницькому, Перемишлі (Польща) та ін.

Лілія Сергіївна активно брала участь у реалізації українсько-польсько-датсь-
кого проєкту «Реалізуємо право на інформацію» – з організації АРМ для досту-
пу до законодавчої інформації та вивчення бібліотечного європейського досв-
іду фахівцями бібліотеки. Є організатором культурно-просвітницької та літера-
турно-мистецької  діяльності  бібліотеки,  забезпечує  виконання різноманітних
програм, акцій «Читай, формат не має значення», «Подаруй книгу бібліотеці»,
Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна», під час якої було зібрано
біля 1500 книг та передано у військові частини Рівненської області. Завдячуючи
її наполегливості бібліотека стала авторитетним місцем проведення презентацій
книг, творчих вечорів, зустрічей, виставок образотворчого мистецтва, фотови-
ставок. Організовує та забезпечує роботу «Літньої читальні», проведення екс-
курсій вулицями Рівного та біля краєзнавчої експозиції «Рівненщина літератур-
на». Л. С. Слесаренко є укладачем більше 20-ти бібліографічних посібників та
матеріалів з питань діяльності сільськогосподарської галузі Рівненщини. Її дос-
лідження вміщені  у  наукових збірниках обласної бібліотеки.  Є розробником

Слесаренко
Лілія Сергіївна
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низки регламентуючих та нормативних документів закладу з питань формуван-
ня  та  збереження бібліотечних фондів,  таких  як:  формування обов’язкового
краєзнавчого примірника, фонду рідкісних і цінних видань бібліотеки, в т. ч., які
відносяться  до  Державного  реєстру  національного  культурного  надбання,
Інструкції із зберігання та вилучення періодичних видань із фондів бібліотеки.

Впродовж багатьох років виступала з лекціями та консультаціями на облас-
них  семінарах  бібліотечних  працівників  та  для  слухачів  Рівненського  центру
підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ. Веде
велику роботу з упорядкування архіву документів бібліотеки та комплектує до-
кументи окремих відділів згідно «Номенклатури справ ОУНБ», організовує упо-
рядкування документів для Державного архіву Рівненської області.

Учасник  міжнародних  та  всеукраїнських  науково-практичних  конфе-
ренцій  (м. Київ, м. Кіровоград, м. Рівне, м. Брест (Білорусь), м. Біла Подляска
(Польща) та ін.),  де серед іншого був висвітлений досвід Рівненської ОУНБ з
популяризації документного ресурсу бібліотеки та послуг. Упродовж останньо-
го періоду була учасником та  доповідачем науково-практичних конференцій
Рівненської  ОУНБ «Краєзнавчі  ресурси бібліотеки:  проблеми формування та
популяризації»,  «Методичні  служби  бібліотек  Рівненської  області»,  «Історія
бібліотек м. Рівне». Користується заслуженим авторитетом і повагою серед пра-
цівників обласної бібліотеки та закладів культури області.

Одна з ініціаторів створення РОВ УБА, член Президії організації  у декількох
каденціях.

За ініціативи та пошукової роботи Л. С. Слесаренко були перевидані невідомі,
заборонені та малотиражовані громадського значення видання, які  вийшли з
друку за підтримки товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка.

За значний особистий внесок у розвиток бібліотечної справи була відзначена
Почесною відзнакою Міністерства  культури і  туризму «За  багаторічну  плідну
працю в галузі культури», неодноразово була нагороджена грамотами облдер-
жадміністрації та обласної ради, обласного управління культури.

Працівниками Рівненської ОУНБ підготовлено два віде-
оролики напередодні 100-річного ювілею Ігоря Кириловича
Свєшнікова  –  «Рівнен-
ські дороги Ігоря Свєш-
нікова. Хотин» і «Свєш-

ніков Ігор Кирилович. Дубно».
У  межах  бібліотечного  проєкту

«Цифрові  колекції  відомих  людей
Рівненщини» створено цифрову ко-
лекцію  «Талант  із  Божою  іскрою»,
присвячену художнику-іконописцю з
Рівненщини  Олександру  Лаворику.
До колекції включено 200 зображень,
вона записана на CD-диску, надана в
користування відвідувачам і  опублі-
кована на сайті бібліотеки [442].

Цифрова колекція,
присвячена О. Лаворику
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Здійснювалося формування БД статей з газети «Червоний прапор» з
прикріпленням до бібліографічних записів  електронних текстів  статей.
Всього 1087 записів.

Продовжився збір документів для створення бази даних і запису CD-
диска «Сакральні туристичні об’єкти Рівненщини», укладач – головний
бібліотекар відділу акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії
Т. М. Карпінська.

Працівники відділу обслуговування користувачів у читальній залі для
180-ти абонентів  надавали послуги через е-пошту.  Для них розсилали
повідомлення про масові заходи, події в бібліотеці, про нові надходжен-
ня, списки літератури. Працівники відділу провели 60 масових заходів,
які відвідали 3000 чоловік, та організували 56 книжкових виставок.

У відділі  обслуговування документами з  мистецтва обслужено 3859
читачів, їм видано 67881 документ. У відділі підготовлено віртуальні вис-
тавки документів,  які  опубліковані  на сайті  бібліотеки http://libr.rv.ua:
«Анатолій Мартиненко: багатогранність таланту – дітям», «Володимир
Шолудько.  Скульптор з  рівненського краю»,  мультимедійну виставку
«Ніл Хасевич. Воїн. Митець, Легенда». Діяв «Студентський кіноклуб», де
студенти творчих спеціальностей переглядали та обговорювали художні
фільми – кращі зразки світового кіноматографу. Проведені майстер-кла-
си з  писанкарства,  рухової  терапії,  фітнес-аеробіки,  квести,  тематичні
уроки, зустрічі з представниками творчої еліти міста.

Сектор статистики і  контролю з столом довідок для читачів надає у
користування планшет iPAD. За допомогою планшета читачі могли задо-
вольнити свої інформаційні запити. За рік ним скористалось 1640 людей.
Серед них: непрацюючі – 404 чол., студенти – 258 чол., школярі – 200 чол.
Рекомендували пристрій для використання фахівці сектору А. В. Ко-
валь,  В. С. Борконюк.

 Борконюк  Віра  Семенівна,
1964 року народження. Закінчила
Ровенський  державний  інститут
культури в 1989 р. Була прийнята
на посаду бібліотекаря у читаль-
ну  залу  в  1982  р.  З  1984  р.

працювала  у  відділі  зберігання  та  викорис-
тання  документного  фонду,  з  1987  р.  –  у
відділі  МБА.  1989  р.  призначена  старшим
бібліотекарем, з 1999 р. працювала у секторі
бібліотечної статистики та реєстрації користу-
вачів. Вела облік користувачів у автоматизо-
ваному режимі. Добре володіла усіма проце-
сами бібліотечної роботи. Надавала консуль-
тації, знайомила користувачів з розміщенням Борконюк Віра Семенівна
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відділів, інформаційними ресурсами, забезпечувала оформлення внутрішньої
реклами. Віра Семенівна брала участь у дослідженнях якості надання послуг та
задоволення  потреб  користувачів.  Долучалася  до  проведення  екскурсійної
діяльності. Проводила екскурсії міським парком культури і відпочинку ім. Т. Г.
Шевченка. Звільнилась у червні 2019 року.

Започатковано «Кінолекторій» –  перегляд та  обгово-
рення фільмів з субтитрами та тифлокоментарем. Для пере-
гляду обираються художні, документальні фільми і мульт-
фільми [443].

Проведено 4 інтерактивні конференції на допомогу у ви-
рішенні  соціальних проблем інвалідів  за  участю спеціалістів  Департа-
менту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації,
Обласного  центру  медико-соціальної  експертизи,  Обласного  центру
зайнятості, Державної податкової інспекції в м. Рівне, Головного управ-
ління  Пенсійного  фонду  України  в  Рівненській  області.  У  районних
бібліотеках зібралися зацікавлені читачі та задавали запитання. Одним
із організаторів цієї роботи є Петро Степанович Поліщук.

 Поліщук  Петро  Степанович,
1978 року народження.  Прийня-
тий у бібліотеку в 2014 р. на по-
саду  бібліотекаря  у  Інтернет-
центр  «Окуляр»  для  здійснення
консультування  й  навчання  не-

зрячих та  слабозорих роботі  на  ПК та  у  ме-
режі Інтернет. Закінчив Рівненський держав-
ний гуманітарний університет за спеціальні-
стю «Бібліотечна справа» у  2019 році,  бака-
лавр.

 Петро Степанович відкритий до опануван-
ня нових технологій для людей з порушення-
ми зору.  За  його ініціативи бібліотека отри-
мала від «Ротарі клубу» оснащення та облад-
нання для кімнати звукозапису. Він добирає
аудіоконтент  для  сайту  «Аудіобібліотека»,
організовує дозвілля і контакти між особами
з  інвалідністю.  Доброзичливий,  має  багато
ідей і наполегливий у їх впровадженні в життя.

Створено краєзнавчу експозицію «Рівненщина літера-
турна».  Проєкт підтриманий Рівненським обласним відді-
ленням УБА в межах конкурсу проєктів бібліотечних ініціа-
тив. Впродовж року робоча група у складі: заступника ди-
ректора  Олександри  Леонідівни  Промської,  головного

бібліотекаря Наталії Петрівни Волян, головного бібліотекаря Людмили

Поліщук Петро Степанович
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Адамівни Степанюк, бібліотекарів – Ірини Валеріївни Давидчук, Людми-
ли Михайлівни Стадницької,  провідних бібліотекарів – Олени Іванівни
Сисюк, Раїси Василівни Андріюк, Лариси Анатоліївни Костильової про-
вела значну пошукову роботу з виявлення імен осіб, дотичних до літера-
турного життя краю, історичних та літературних фактів. Було відібрано
більше ніж 500 імен і унікальні факти з культурного процесу краю. Се-
ред консультантів проєкту були відомі дослідники та науковці краю. На
четвертому поверсі бібліотеки були оформлені 4 розділи експозиції на 5
стендах,  які  відтворюють розвиток літературного процесу Рівненщини
від найдавніших часів. Роботу над експозицією було продовжено.

Бібліотечні  працівники проводять екскурсії  для груп відвідувачів  по
усій експозиції чи за окремим розділом. Серед макетувальників проєкту
І. В. Давидчук [444].

Давидчук Ірина Валеріївна, 1979 року народження. У 2014 р. зак-
інчила факультет післядипломної освіти Рівненського державного
гуманітарного  університету  за  спеціальністю  «Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія». Прийнята в бібліотеку на посаду

Н. М. Кожан проводить екскурсію експозицією «Рівненщина літературна »
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оператора  ЕОМ у  2003 р.  у  редакційно-
видавничий відділ. У 2008 р. переведена
на  посаду  бібліотекаря  ІІ  кат.  цього  ж
відділу.  Ірина  Валеріївна  створювала
електронні копії документів для представ-
лення  на  сайті  Рівненської  ОУНБ  у  БД
«Бібліотека творів авторів Рівненщини» та
для  всеукраїнського  сайту  «Електронна
бібліотека «Культура України». Була учас-
ником робочої групи зі  створення краєз-
навчої  експозиції  «Рівненщина  літе-
ратурна».  Створила макети 8-ми стендів
експозиції, а також 4-х стендів до істори-
ко-краєзнавчого  проєкту  «Городецькі
стежки відомих людей».  Працювала над
дизайном  рекламних  видань:  банерів,
афіш,  плакатів,  буклетів,  сертифікатів,
закладок,  запрошень  тощо.  Долучалася
до  редагування  науково-допоміжних
покажчиків,  укладач каталогу  «555 авто-
графів Богданові Столярчуку». Макетувала та редагувала інформаційний бюле-
тень «Інва.net» (1–30 випуски). Відзначалась грамотами обласного управління
культури, Рівненського обласного відділення «Союзу організації інвалідів Украї-
ни».  Бере участь у  волонтерській та громадській діяльності.  З  2020 р.  працює
завідувачкою сектору  рекламної  та  редакційно-видавничої  роботи науково-
методичного відділу.

Упродовж року видано три
бібліографічні покажчики: на-
уково-допоміжний  бібліо-
графічний покажчик «Пам’ят-
ники,  пам’ятні  знаки,  меморі-

альні дошки Рівненської області» (укладачі
Л. М. Малишева, Н. М. Кожан, наукові ре-
дактори О. Л.  Промська,  О. П. Прищепа),
науково-допоміжний  біобібліографічний
покажчик  «Ігор  Свєшніков  –  археолог,
історик, краєзнавець» (укладач Л. М. Ма-
лишева,  науковий  редактор  О.  Л.  Пром-
ська),  анотований каталог  видань  «Книга
Рівненщини 2014» (укладач та редактор
Л. Г. Сахнюк, науковий редактор О. Л. Промська).

У  травні  провідний методист З.  В.  Романуха захистила
кандидатську дисертацію на  здобуття наукового ступеня
кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю

Давидчук
Ірина Валеріївна
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27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Тема
дисертації: «Інформаційна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів
західного  регіону  України  (кін.  ХХ –  поч.  ХХІ  ст.):  основні  напрями
бібліографічного обслуговування та розвиток інформаційних послуг».
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Г. М. Швецова-
Водка.

 Романуха Зоя Василівна, 1983 року народ-
ження.  Закінчила  Рівненський  державний
гуманітарний університет у 2004 р. Прийня-
та  на  посаду  бібліотекаря  I  кат.  у  2014  р.  З
2015 р. – на посаді провідного бібліотекаря
відділу  маркетингу  та  наукової  роботи.  За-
безпечувала напрям обслуговування бібліо-
течної роботи – організація роботи для лю-
дей з інвалідністю та похилого віку. Налаго-
дила  партнерські  стосунки  з  громадським
сектором міста. Реалізовувала соціальні про-
єкти. Надавала методичну допомогу бібліо-
текам області і України, в т.ч. з питань ство-
рення адаптованих ресурсів для осіб з інвал-
ідністю,  ініціювала  створення  тактильних
книг,  залучення  волонтерів.  Зоя  Василівна
зарекомендувала себе кваліфікованим спец-
іалістом.  Брала  активну  участь  у  роботі  ГО
«РОВ УБА» та секції УБА «Бібліотека – людям
з інвалідністю та похилого віку». Користува-
лася повагою колег. Звільнилась у 2019 р.

У вересні-грудні на запит Міністерства культури Украї-
ни і Національної парламентської бібліотеки України орга-
нізовано регіональне дослідження «Книга. Читання. Бібліо-
тека». Мета дослідження – вивчити стан і рівень популяр-
ності читання у суспільстві серед різних верств населення.

Спеціалісти бібліотеки взяли участь в роботі конференцій: директор
В. П. Ярощук, зав. відділу С. П. Ступницька – XVIII Всеукраїнська нау-
ково-практична  конференція  «Бібліотека  і  книга  в  контексті  часу»,
організатор – Національна парламентська бібліотека України (м. Київ,
22–24 квітня); провідний методист З. В. Романуха, головний бібліотекар
Р. М. Щербан – конференція «Співпраця з громадськими організаціями
інвалідів як чинник соціалізації та вирішення проблем інвалідів», органі-
затори – громадські організації, держустанови для людей з інвалідністю
(м. Рівне, 8 червня); головний бібліотекар Р. М. Щербан – Всеукраїнська
школа новаторства керівних,  науково-педагогічних і  педагогічних пра-
цівників  післядипломної  педагогічної  освіти  «Шляхи  трансформації

Романуха
Зоя Василівна
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Бібліотека продовжувала формувати електронну бібліо-
теку,  підтримуючи і  формуючи контент 6-ти сайтів  та  2-х
блогів:  сайт  бібліотеки  –  http://libr.rv.ua;  «Освітній  на-
вігатор»  –  http://navigator.rv.ua;  «Історична  Волинь»  –
http://istvolyn.info;  «Регіональний інформаційний портал

«Рівненщина»;  «Бібліотека  творів  авторів  Рівненщини»;  «Революція
гідності.  Війна.  Рівненщина» – http://memory.rv.ua;  блог  методичного
спрямування «Libr.net»; блог «Порадник читача». Блог «Порадник чи-
тача» за рік подав 322 матеріали, з них – 186 у розділ «Прочитайте кни-
ги», 99 – «Прочитайте журнали», 42 – «Прочитайте про Рівненщину».
Найбільше число переглядів – 351 раз – було про книгу Дарини Гнатко
«Проклята краса» [446].

Особливе місце  займали «Цифрові  колекції  відомих людей Рівнен-
щини», сформовані працівниками бібліотеки для збереження культурно-
мистецької  спадщини краян та її  оприлюднення,  надання доступу для
ознайомлення і  вивчення.  «На порозі  вічної  любові» – таку назву має
цифрова колекція,  присвячена Миколі  Тимчаку – українському поету,
художнику, скульптору, члену Національної спілки письменників Укра-
їни.  Колекція  сформована на основі  документів  Рівненської  ОУНБ та

2016

післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у сус-
пільстві»,  організатор – Рівненський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти (м. Рівне, 17 червня); завідувачка відділу Л. М. Мали-
шева – наукова конференція,  присвячена 100-річчю від дня народження
Ігоря Кириловича Свєшнікова, організатор – Рівненський обласний крає-
знавчий музей (м. Рівне, 19–20 жовтня); директор В. П. Ярощук, заступ-
ник директора О. Л. Промська , завідувачка відділу Н. В. Войтович, головні
бібліотекарі Р. М. Щербан, О. Ф. Тихова, провідний методист З. В. Рома-
нуха – Всеукраїнська науково-практична конференція та Звітно-виборна
конференція УБА «Розбудова громадянського суспільства:  місія Украї-
нської бібліотечної асоціації», організатор – Українська бібліотечна асо-
ціація (м. Київ, 18–19 листопада 2015 р.); заступник директора О. Л. Про-
мська – Третя наукова конференція «Волинська книга: історія, досліджен-
ня,  колекціонування» до 30-річчя відкриття Музею книги і  друкарства
Державного історико-культурного заповідника м. Острога, організатор –
Музей книги та друкарства, 10 грудня 2015 р. [445].
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Дубенської центральної районної бібліотеки; інформація згрупована в
дев’яти розділах: відомості про життя, діяльність, публікації (306 біб-
ліографічних джерел; 87 повних текстів документів про М. Тимчака та
227 документів повних текстів: поезії, проза, переклади; фотодокумен-
ти з художніх творів – живопис, графіка, скульптура, всього – 53. За-
вершують колекцію джерела з мережі Інтернет. Укладачі колекції – Н.
В.  Войтович,  Л.  М.  Малишева,  О.  Ф.  Тихова,  О.  А.  Кудіна та Г.  С.  Кі-
рієнко.

Стала доступна для перегляду цифрова колекція «Струни душі Вікто-
ра Гвоздинського»,  про рівненського художника,  члена Національної
спілки художників України В.  Гвоздинського.  У колекції  представлено
публікації про життя і творчість художника, де вміщено 18 джерел пов-
них текстів,  10  посилань на Інтернет-ресурси.  Є розділ  «Живопис»,  у
підрозділах розміщено «Акварелі»  (172  фотокопії),  «Олія» (67  фото-
копій),  «У стилі  модерн» (22 фотокопії).  Всього у колекції  зібрано 289
електронних документів.  Укладач колекції  –  Н.  Р.  Оксанич,  головний
бібліотекар відділу обслуговування документами з мистецтва [447].

Цифрові колекції Рівненської ОУНБ
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Оксанич  Наталія  Ростиславів-
на, 1974 року народження. Закін-
чила  Рівненський  державний
інститут  культури  у  1995  р.  У
бібліотеку прийнята у 1995 р. на
посаду  бібліотекаря  читальної

зали,  з  2009 р.  працює у  відділі  обслугову-
вання документами з мистецтва на посаді го-
ловного бібліотекаря. Сумлінно ставиться до
своїх обов’язків. Вивчає запити користувачів,
займається  організацією  масових  заходів,
створює  регіональний  ресурс  з  мистецтва:
формує  БД  аналітичних  описів  документів,
ініціатор створення підрозділу  бібліотечного
сайту  «Мистецька  галерея  Рівненської  об-
ласної  бібліотеки».  Н.  Р.  Оксанич  реалізує
новий проєкт  бібліотеки «Цифрові  колекції.
Відомі люди Рівненщини», зокрема нею ство-
рені  цифрові  колекції,  присвячені  рів-
ненським художникам Олександру Лаворику,  Віктору Гвоздинському,  Тетяні
Лукашевич, й представлені на сайті бібліотеки. Бере участь у семінарах, конфе-
ренціях, ділиться власним бібліотечним досвідом. Наталія Ростиславівна брала
участь у фестивалі-конкурсі «Бібліофест». Виборювала грантові конкурси, чим
допомагала відділу обслуговування документами з мистецтва залучати матері-
али для  оновлення форм масової  роботи.  Ініціативність,  сучасне  мислення і
дієвість вирізняють Н. Р. Оксанич у роботі і комунікації з відвідувачами. За ро-
боту відзначалася грамотами обласного управління культури, ОДА.

Створено електронний ресурс «Наші краяни у світовій цивілізації»,
присвячений землякам: Олексі Стефановичу, Василю Шевчуку, Антоніні
Горохович,  Олегу  Штулю,  Олексію  Сацюку.  Інформація  подана  за
структурою: біографія діяча,  перелік творів,  публікацій про нього,  ок-
ремі твори українською мовою та мовою оригіналу. Пошук документів
здійснювався на сайтах Польщі, Чехії, Канади, Австралії.

У цьому році опубліковано на сайті Рівненської ОУНБ 27 віртуальних
виставок, які сформовані для організації доступності й наближення теми
до користувача.  Їх назви:  «Свято-Покровський кафедральний собор у
Рівному», «Магія барв рівненського художника Євгена Чорного», «Жит-
тя своє він присвятив мові українській: до 180-річчя від дня народження
Павла Житецького», «Талант трагічної долі – Клим Поліщук», «До 90-
річчя від дня народження рівненського композитора Михайла Каганова
«Як не любити простори Полісся», «Історія Великої Волині в унікальних
світлинах Олександра Харвата», «До 175-річчя від дня народження Ми-
хайла Драгоманова», «Часопис «Волинь»: джерела, постаті», «Перший
Президент незалежної України Михайло Грушевський», «Євген Конова-
лець – організатор і  перший керівник ОУН», «До 160-річчя від дня на-

Оксанич Наталія Ростиславівна
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родження Софії Русової «Життя віддане Україні», «До 30-річчя від дня
аварії на Чорнобильській АЕС «Під зіркою Полин».

Цифровий ресурс бібліотеки поновила інтерактивна мапа «Правосла-
в’я на Рівненщині». Цей проєкт здійснювала провідний бібліотекар Оль-
га Підлужна. Його мета – відобразити сакральні місця, споруди на гео-
фізичній локації  мапи.  Кожний запис супроводжується світлиною, до-
датковою літературою та  відео.  На мапі  було відображено 38  геогра-
фічних позначок, вміщено 107 світлин, 19 відео, 16 статей та електронні
книги.

Відбулася реорганізація сайту «Бібліотека творів  авторів  Рівненщи-
ни». Змінено інтерфейс, контент збільшився на 112 документів (книги та
періодичні видання). Всього представлено 443 документи за темами: еко-
номіка, економічні та природничі науки, мемуаристика, мистецтво, релі-
гійна література, соціальні і гуманітарні науки, промисловість, художня
література. Над сайтом працювала Ю. В. Мацкевич (Шостакевич).

 Мацкевич (Шостакевич) Юлія
Вікторівна, 1988 року народжен-
ня.  У  2010  р.  закінчила  Рівнен-
ський  державний  гуманітарний
університет,  магістр.  З  того  ж
року  працює в  бібліотеці  на  по-

саді  бібліотекаря  у  відділі  комплектування і
обробки  документів.  Брала  участь  у  річних
інвентаризаціях  фондів;  працює  над  упо-
рядкуванням  каталогів:  алфавітного  гене-
рального  та  систематичного  читацького.
Опанувала  облік  документів  у  авто-
матизованому режимі.  Здійснює системати-
зацію літератури в  системі  УДК.  Юлія  Вікто-
рівна долучилася до створення БД «Бібліоте-
ка  творів  місцевих авторів».  Відповідальна,
організована,  відкрита до опанування інно-
вацій. З 2020 р. працює на посаді провідного
бібліотекаря відділу формування фондів. До
80-річччя Рівненської ОУНБ була нагородже-
на грамотою обласного управління культури.

В області був відсутній сайт, який би розкривав турис-
тичну інфраструктуру і  надавав  корисну інформацію для
туристів. Тож на замовлення управління культури і туриз-
му облдержадміністрації бібліотека розпочала організацію
сайту «Рівненщина туристична» http://rivne.travel.

Було розроблено структуру сайту,  сформовано технічне  завдання.
Сайт  «Рівненщина  туристична»  розробив  І.  Глях,  для  дизайну  були

Мацкевич (Шостакевич)
Юлія Вікторівна
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використані  ілюстрації  О.  Огня.  До створення контенту  приступили
спеціалісти бібліотеки О. Ю. Самсонюк і В. П. Гуріна. Вони розробили 8
зразків анкет по різних видах туристичних об’єктів, склали списки насе-
лених пунктів по районах області (1030 пунктів), підготували інформації
про замки, монастирі, палаци й музеї Рівненської області та іншу довід-
кову  інформацію.  Бібліотеки  та  районні  відділи  культури  надсилали
уточнену інформацію,  було оброблено 435  листів  та  3250  заповнених
анкет про 650 населених пунктів. Інформація перенесена на сайт. Робо-
та зі створення контенту сайту продовжувалася [448].

 Гуріна  Валентина  Петрівна,
1963 року народження. Закінчила
Ровенський державний інститут
культури  в  1986  р.  Того  ж  року
прийнята в бібліотеку на посаду
бібліотекаря у відділ комплекту-

вання та обробки документів, організації ка-
талогів. З 2000 р. працює у відділі формуван-
ня бібліографічного ресурсу баз даних та об-
слуговування користувачів, з 2001 р. – на по-
саді провідного бібліографа. Оперативно об-
слуговує  користувачів.  Брала  участь  у  ба-
гатьох  проєктах  бібліотеки,  активно  осво-
юючи  комп’ютерні  та  інтернет-технології.
Ефективно  формувала  контент  сайтів
«Рівненщина туристична» та «Освітній навіга-
тор». У межах проєкту «Живе краєзнавство»
проводить екскурсії вулицею Замковою. Ви-
моглива  до  себе,  доброзичлива,  тактовна,
користується повагою колег. Нагороджувала-
ся грамотами обласного управління культури, ОДА та обласної ради.

Сайт «Рівненщина туристична»

Гуріна
Валентина Петрівна



323

 Самсонюк  Олена  Юріївна,  1979  року  на-
родження. Закінчила Рівненський державний
гуманітарний університет у 2000 р. Прийнята
на посаду бібліотекаря у 2001 р.  у  інформа-
ційно-бібліографічний відділ. З 2011 р. – про-
відний  бібліотекар.  Олена  Юріївна  творчо
застосовувала  методики  інформаційно-
бібліографічного пошуку, оперативно обслу-
говувала відвідувачів. Розвивала навички ро-
боти з інформацією в мережі Інтернет.  Пра-
цювала  над  наповненням  контенту  сайту
«Освітній навігатор». О. Ю. Самсонюк актив-
но та кваліфіковано надавала консультатив-
ну допомогу користувачам з питань законо-
давства,  євроінтеграції,  економіки,  соціаль-
ного забезпечення. Однією з перших розпо-
чала створювати вебліографію та працювати
у  віртуальній  довідці.  Активно популяризує
електронну  бібліотеку  Рівненської  ОУНБ.
Брала участь у розробці технічного завдання
сайту  «Рівненщина  туристична»,  потім  наповнювала  його  контентом.  Олена
Юріївна з 2020 р. – завідувачка відділу інформаційних технологій та електрон-
них ресурсів.  Ініціативна,  комунікабельна,  прагне  до  впровадження новітніх
технологій.  Активний член РОВ УБА,  користується  повагою колег  та  користу-
вачів. За активну діяльність нагороджувалася грамотами обласного управління
культури, ОДА, обласної ради.

Сайт з туризму доповнював проєкт бібліотеки «Бібліо-
тека як туристичний об’єкт»,  який мав декілька сегментів.
Одним з них була методична діяльність для розвитку бібліо-
тек області, а саме: їх залучення у туристичну інфраструк-
туру. Це комплекси семінарів-практикумів і  вивчення дос-

віду вже включених бібліотек.  Цьогоріч відбувся міжнародний семінар
«Бібліотечний туризм.  Пізнай край через бібліотеки» за участі  дирек-
торів централізованих бібліотек, спеціалістів Рівненської ОУНБ і пред-
ставників  бібліотечної  і  му-
зейної  справи  м.  Біла-Під-
ляська  (Польща).  Програ-
мою семінару були передба-
чені  ключові  виступи  спе-
ціалістів  обласної  бібліоте-
ки,  презентації  успішних
практик напряму популяри-
зації  туристичних  об’єктів,
маршрутів районів,  міст,  сіл.
Був здійснений професійний

Самсонюк
Олена Юріївна

Макет садиби родини Урбановських
у с. Городець Володимирецького району
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візит  у  с.  Городець
Володимирецького
району  Рівненської
області  для  знайом-
ства з досвідом робо-
ти публічно-шкільної
бібліотеки  зі  ство-

рення музейної  експозиції  «Городецькі  стежки відомих людей».  Дана
експозиція  була  створена  за  підтримки  конкурсу  проєктів  РОВ  УБА
Володимирецькою ЦСПШБ та Рівненською ОУНБ. До складу творчої
групи ввійшли спеціалісти Рівненської ОУНБ – заступник директора О.
Л. Промська, головний бібліотекар Н. П. Волян, бібліотекар І. В. Давид-
чук,  які  користувалися допомогою рівненських,  вінницьких,  київських
науковців з дослідження книжкових колекцій та вивчення літературно-
го процесу. Проєкт переслідував мету розвитку туристичної привабли-
вості села Городець Володимирецького району. Був створений музейний
простір  у  сільській  бібліотеці.  Структурно він  включав чотири інфор-

Професійний
візит у село
Городець
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маційні стенди і артоб’єкт – макет садиби Урбановських, що був відтво-
рений рівненським макетувальником Євгеном Маліновським за малюн-
ками і спогадами Ю.-І. Крашевського та акварелями Наполеона Орди.
Стенди містять відомості  про родину Урбановських в  історії  Городця,
взаємодію волинського бібліофіла А. Урбановського та польського пись-
менника  Юзефа-Ігнація  Крашевського,  про  родову  бібліотеку  Урба-
новських та Стажинських як найкращу бібліотеку Волині початку ХІХ
століття.  Представлено широку палітру діяльності  осіб,  які  пов’язані  з
селом та  внесли вагомий внесок у  культуру.  Це Володимир Антонов,
Федір  Штейнгель,  Микола Біляшівський,  Ігор  Свєшніков,  Авенір  Ко-
ломієць, Галина Гордасевич, Віктор Мазаний, Олександр Моцик та ін.

Під час організації музейної експозиції бібліотека с. Городець Воло-
димирецького району осучаснила середовище: на нові стелажі було вис-
тавлено лише нові  книги,  організовано зону доступу до Інтернету,  а  в
центрі  затишного простору розмістився  овальний стіл-трансформер.
Меблі  були  придбані  за  кошти  з  фонду  народного  депутата  Василя
Яніцького. Сільська бібліотекарка змістовно провела екскурсію по екс-
позиції,  чим вразила всіх  колег,  а  також Анну Чободзінську-Пшиби-
славську,  директорку музею Ю.-І. Крашевського у Романово (Польща)
з Білої Підляськи; Ельжбету Зелінську, консула Генерального консуль-
ства Республіки Польща в Луцьку; представників Люблінського воєвод-
ства (Польща).

Цьогоріч бібліотека демонструвала своє широке вклю-
чення у  надання громаді  офіційної  інформації  через  ор-
ганізований  Пункт  доступу.  Його  консультантами  були
працівники  бібліографічного  відділу  та  читальної  зали.
Вони надали понад 250 консультацій, довідок з питань ко-

ристування електронними сервісами органів  місцевої  влади,  викорис-
тання урядового порталу, роботи з публічною кадастровою картою Ук-
раїни. Бібліотекарі Пункту провели тренінги для колег з області для по-
ширення цієї діяльності у районних і сільських бібліотеках. Так для до-
помоги створенню ЦНАПів у бібліотеках Сарненського,  Острозького,
Березнівського  та  Рівненського  районів  проведено тренінги  з  питань
«Ознайомлення бібліотечних працівників із засадами електронного уря-
дування»,  «Роль електронних сервісів  у  повсякденному житті  – кому-
нальні платежі, Приват-24, Е-звітність, Е-квиток, Е-бібліотека».

Для  впровадження  у  практику  діяльності  сільських
комп’ютеризованих бібліотек послуг електронного уряду-
вання була проведена «Школа керівника» – семінар для ди-
ректорів ЦСПШБ за темою: «Публічні бібліотеки як цент-
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ри доступу до електронного урядування: алгоритм дії».
 Рівненська ОУНБ разом із РОВ УБА працювали за планом у ініціативі

«Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» (2013–2015
рр.). Координатором обласного проєкту була С. П. Ступницька, завіду-
вачка відділу наукової роботи та маркетингу. Було залучено близько 30%
бібліотек області та впроваджено доступні послуги. Директор бібліоте-
ки та голова Президії  РОВ УБА В.  П.  Ярощук взяла участь у засіданні
обласного круглого столу з напрацювання напрямів реалізації Ініціати-
ви «Партнерство «Відкритий уряд» у 2016–2018 рр.  та конкретних за-
ходів,  які  можуть бути включені  до Національного плану дій на 2016–
2018 рр. Учасникам круглого столу, а саме: громадській раді при ОДА та
працівникам структурних підрозділів апарату ОДА В. П. Ярощук подала
низку пропозицій для внесення до Секретаріату Кабінету Міністрів Ук-
раїни. Керівник апарату облдержадміністрації О. Корнійчук у підсумко-
вому слові висловив думку про те, що частину запропонованих заходів
можна включити для вирішення на рівні регіону для забезпечення дос-
тупу до публічної інформації.

Яскравими подіями року були:
Новий проєкт «Жива книга.  Людина-сенсація» – цикл

зустрічей з героями книг власного кореспондента Всеукра-
їнського тижневика «Експрес»,  заслуженого журналіста
України Володимира Ісаєва.  Відбулося 15 зустрічей з  уні-

кальними людьми.
У форматі  «Зустрічі  без краваток» відбулися зустрічі  з  заслуженим

артистом України, актором Рівненського академічного українського му-
зично-драматичного театру С.  Лозовським,  актором Рівненського ака-
демічного обласного театру ляльок Т.  Єршовою,  заслуженими артис-
тами України Л. Гуровою та Я. Кульчинським, режисером О. Заворотнім
[449].

У Рік  англійської  мови було проведено близько 70  засідань English
Club,  діяв  гурток для  дітей  за  курсом «Hippo with  Friends».  У  червні
бібліотека приєдналася до найбільшого одночасного уроку з англійської
у світі, що претендував на рекорд Гіннеса.

Відбувся цикл культурологічних заходів,  присвячених 160-річчю від
дня народження І.  Я. Франка, які мали різноманітні форми: літератур-
но-музичні вечори, поетичні флешмоби, літературні квести, рольові чи-
тання. Їх об’єднувало читання поезії на початку кожного заходу.

Також відбулися презентації видань бібліотеки:
– «Книга Рівненщини 2015»: каталог книг з фондів РОУНБ місцевих

авторів. Укладач Л. Г. Сахнюк;
– науково-допоміжного біобібліографічного покажчика «Лауреати



327

регіональної краєзнавчої премії «За відрод-
ження Волині». Укладачі Н. М. Кожан та
І. А. Козюхно;

– науково-допоміжного бібліографічного
покажчика «З історії бібліотек краю». Укла-
дач Л. А. Костильова.

Науково-допоміжний покажчик «З історії
бібліотек  краю» акумулює джерельну базу
документів про діяльність Рівненської облас-
ної  універсальної  наукової  бібліотеки за 75
років  її  діяльності,  що  заповнює  лакуну  в
бібліотекознавстві.  Покажчик включає 2607
позицій,  має  допоміжний  апарат:  іменний
покажчик,  покажчик назв  та  географічний
покажчик, а також список періодичних і роз-
писаних видань. Повнота і глибина матеріалу, логіка його викладу робить
честь укладачу Л. А. Костильовій. Редактор видання – завідувачка відділу
редакційно-видавничої роботи З. М. Тирак.

 Тирак  Зінаїда  Миколаївна,
1958 року народження. Прийня-
та у бібліотеку на посаду друкар-
ки в  1976 р.  У  1982 р.  закінчила
Дубенське  культосвітнє  учили-
ще,  у  1989  р.  –  Ровенський

державний  інститут  культури.  Працювала
старшим бібліотекарем відділу МБА, редак-
тором копіювального відділу, редактором та
головним редактором редакційно-видавни-
чого відділу, з 2011 р. – завідувачкою відділу.
Відповідальна,  висококваліфікована  та
надзвичайно працездатна. Виступала редак-
тором усіх видів друкованої продукції бібліо-
теки.  У  2001  р.  працювала  в  групі  проєкту
«Інформаційний портрет  Рівненщини».  Нею
було  зібрано  широкий  масив  інформації.
Брала  участь  у  проєкті  «Екологічний  резо-
нанс»,  уклала  збірку.  Зінаїда  Миколаївна
доклала своєї праці до видання усіх науково-допоміжних бібліографічних по-
кажчиків, як на етапі створення макету видання, так і в редагуванні. Зінаїда Ти-
рак – голова профспілкового комітету бібліотеки декількох скликань. Приділяє
свій час вирішенню громадських проблем: організації дозвілля, оздоровленню
колективу. Чуйна, справедлива, комунікабельна, має ділові та організаторські
здібності,  користується повагою колег. Є членом Президії  обкому профспілки
працівників культури. Зінаїда Миколаївна нагороджувалась грамотами облас-
ного управління культури, ОДА, обласної ради, Федерації профспілок області.

Покажчик
«З історії бібліотек краю»

Тирак Зінаїда Миколаївна
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 2016-й рік – це 70-й рік з часу заснування методичної
служби у  бібліотеці.  На  вшанування цієї  події  відбулася
обласна науково-практична конференція,  приурочена та-
кож і пам’яті В. П. Бабюка. У конференції взяли участь ве-
терани методичної  справи 70–90-х рр.  ХХ ст.,  директори,

методисти центральних районних та міських бібліотек. За результатами
конференції підготовлено у е-форматі збірник статей «Методичні служ-
би бібліотек Рівненської області». Серед статей: «Відданість бібліотечній
справі. Пам’яті В. П. Бабюка», автор Р. М. Щербан; «Історичний екскурс
в методичну діяльність Рівненської ОУНБ», автор В. П. Ярощук; «Ме-
тодична  діяльність  Рівненської  ОУНБ»,  автор  С.  П.  Ступницька;
«Наукова  діяльність  Рівненської  ОУНБ:  сучасний етап»,  автор О.  Л.
Промська; «Радіочитацькі конференції як засіб методичного впливу на
бібліотеки області», автор Л. С. Слесаренко; «Корпоративна каталогіза-
ція – ефективний спосіб створення зведених краєзнавчих каталогів  та
краєзнавчих баз  даних»,  автор Л.  А.  Степанюк;  «Проєктна діяльність
бібліотек області крізь призму часу» – автор Н. П. Волян. Видання роз-
міщене на сайті бібліотеки http://libr.rv.ua.

Методична служба ювілейного року показала свої сучас-
ні  можливості.  Актуальну тему мала  щорічна  Школа ке-
рівника «Публічні  бібліотеки в умовах об’єднання терито-
ріальних громад: виклики на шляху розвитку», що охопила
актуальні питання організації бібліотек регіону [450].

20 молодих спеціалістів пройшли навчання в Регіональній літній школі
молодих бібліотекарів «Молодіжний креатив: ідеї, реалізація», учасни-
ками якої стали також бібліотекарі з Чернівецької області.

Для 45 бібліотечних працівників  області  РОВ УБА спільно з  Рівнен-
ською ОУНБ організувала професійний візит до бібліотек Чернігівської
області,  де  поряд  із  вивченням  досвіду  обласної,  міських  і  сільських
бібліотек відбулося знайомство з історичними пам’ятками та музеєм
М. М. Коцюбинського.

Всеукраїнський День бібліотек відзначився у книгозбір-
ні фестивалем-конкурсом інноваційного бібліотечного дос-
віду «Бібліофест». У трьох локаціях за номінаціями конкур-
су «Моя унікальна аудиторія», «Бібліотека – територія жи-
вого спілкування», «Цікавий бібліотечний ресурс – корис-

на  послуга  громаді»  було  представлено  на  суд  журі  19  робіт  бібліо-
текарів у Рівненській ОУНБ. Компетентне журі визначило переможців.
Ними стали: Валентина Бендюг за проєкт «Бібліотека – центр підтримки
переселенців з Донецької, Луганської областей та АР Крим»; Лідія Ра-
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жик за проєкт «Акція «Письменницький маршрут»; Олена Самсонюк за
проєкт «Освітній навігатор». Гран-прі фестивалю отримав проєкт «Кіно-
лекторій для людей з порушеннями зору та слуху», автор і виконавець
якого – Зоя Романуха [451].

Відбулися тури вихідного дня для працівників бібліотеки до Палацо-
паркового ансамблю «Самчики» (Хмельницька область)  та в  історичне
місто Жовква (Львівська область),  багате  архітектурними пам’ятками
ХVІІІ ст.

2017

У цей рік бібліотека надала послуги 44100 користувачам,
26300 відвідувачів прийшли на масові  заходи,  593300 звер-
нень було на веб-сайти бібліотеки, блоги.

Спеціалісти продовжували працювати над розширенням
ресурсів  Електронної  бібліотеки.  Після  широкої  пре-
зентації  новоствореного сайту «Революція гідності.  Війна.
Рівненщина» (http://memory.rv.ua), автор ідеї і координатор

Головна сторінка сайту «Революція гідності. Війна. Рівненщина»
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Р. М. Щербан, було опубліковано майже 1 тис. записів, в т.ч. більше 400
документів, висвітлено 107 історій про героїв Революції Гідності та АТО,
які загинули і були уродженцями Рівненщини. До наповнення інформа-
цією віртуального меморіалу долучились районні  та  міські  бібліотеки.
Було поновлено матеріалами вшанування героїв, надано інформацію про
встановлення  меморіальних  дощок.  Опубліковані  вірші  рівненських
письменників Віри Мельникової, Любові Пшеничної,  присвячені Петру
Полицяку, Роману Зубчуку та іншим героям. У розділі «Відео» представ-
лено відеоролики Дубенської центральної районної бібліотеки на поезії
Любові Пшеничної «Плету вінок» і Євгенії Комісарук «Ваші сльози ма-
тусю», 6 відеороликів з Острожчини та професійний відеофільм про Ге-
роя Майдану Івана Городнюка, підготовлений Березнівською централь-
ною районною бібліотекою [452].

Героїчні та щемливі сторінки сучасної війни за незалеж-
ність України відображались у всіх заходах. До дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні у бібліотеці були відкриті виставки, де
було висвітлено подвиг героїв Олександра Храпаченка, Вале-
рія  Опанасюка,  Георгія  Арутюняна,  Івана Городнюка,  які

віддали своє життя.  Для збереження пам’яті  про них на зібраннях чи-
талися вірші про Майдан та Небесну Сотню рівненських поетів А. Щук,

Рівняни – Герої Небесної Сотні
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А. Лимич, О. Берестяного і В. Самчук.
За результатами конкурсу «Краща кни-

га  Рівненщини»  за  2017  рік  у  номінації
«Краще  видання  мемуаристики»  від-
значено нагородою книгу  Петра  Солтиса
«370 днів у камуфляжі (записки артилерис-
та)».  І  автор,  і  книга  були найзапитувані-
шими та  бажаними гостями на  заходах  у
бібліотеці.

Уже декілька років бібліотека збирає від
відвідувачів  книги  для  фронту,  підтриму-
ючи Всеукраїнську акцію «Бібліотека  ук-
раїнського воїна». Цьогоріч було передано
104  книги  для  Рівненського  військового
шпиталю. За надану допомогу у поповненні
бібліотечного фонду військової частини, за
духовну  підтримку  військовослужбовців
Збройних сил України бібліотека отримала
подяку від командира, полковника О. В. Кльонова. Цей напрям роботи
очолює Л. С. Слесаренко. Їй допомагають І. І. Мелещук, Ю. Б. Габриле-
вич, І. В. Давидчук.

У 2017 році відзначалося 500-річчя Реформації. За збігом дат саме цьо-
горіч виповнилося 100 років з початку діяльності протестантських релі-
гійних громад у м. Рівне. Бібліотекою проводилося багато заходів з цієї
нагоди.  Відбулися краєзнавчі  читання,  організовані  провідним бібліо-
текарем Ольгою Підлужною. А саме:

– презентації  книг з  історії  протестантизму:  «Зерна пам’яті:  історія
церкви євангельських християн-баптистів м. Рівне», упорядник Л. Шев-
чук. На конкурсі «Краща книга Рівненщини» 2017 року ця книга пере-
могла в номінації «Краще видання до відзначення в Україні 500-річчя Ре-
формації». Також була представлена книга Ліни Бородинської «З дум-
кою про майбутнє»;

– круглі столи і тематичні зустрічі за участі Михайла Черенкова, док-
тора філософських наук,  професора кафедри філософії  Українського
Католицького  Університету  (Львів).  Розкривалися  теми:  «Українська
Реформація: завдання, заклик і можливість», «Соціальна діяльність про-
тестантів Рівненщини: історія та сучасність», «Sola Scriptura: переклади
Біблії та Євангелій. Спадщина історичної Волині», «Діячі реформації на
теренах Рівненщини та їх значення у культурному процесі».

 Продовжуючи тісну співпрацю з Музеєм книги та друкарства Дер-
жавного історико-культурного заповідника м.  Острога була представ-
лена виставка рідкісних і цінних видань на тему: «Біблія – духовне дже-

Книга Петра Солтиса
«370 днів у камуфляжі

(записки артилериста)»
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рело Реформації». Істориками прокоментовано унікальні рукописні кни-
ги  «Четвероєвангеліє  ХVI ст.»,  «Апостол ХVI ст.»,  «Служебник ХVI
ст.», а також «Біблія», перекладена Мартином Лютером та «Біблія пол-
іглота» Томаса Кромвеля. Зі спадщиною, представленою Музеєм книги
та друкарства познайомили користувачів С. В. Позіховська та О. Л. По-
зіховський.

Колектив Рівненської ОУНБ був нагороджений Почесною грамотою
Рівненської обласної ради за організацію та проведення комплексу за-
ходів на Рівненщині до 500-річчя Реформації. За сприяння у підготовці
та відзначенні 500-річчя Реформації в Україні директор бібліотеки В. П.
Ярощук  отримала  Подяку  від  оргкомітету  по  організації  заходів  із
відзначення 500-річчя Реформації на Рівненщині [453].

Цікавою і  системною є співпраця і  партнерство з  культурними осе-
редками національних мен-
шин  краю.  Спільно  з  То-
вариством польської  куль-
тури ім.  Реймонта  (голова
В. Багінський) та Українсь-
ко-польським  культурно-
просвітницьким  центром
ім. Т.-О. Сосновського (го-
лова  Я.  Ковальчук)  у
бібліотеці  було проведено
низку  заходів:  міжнарод-
ний конкурс дитячої твор-
чості  до  Дня  Конституції
Польщі;  до 100-річчя тала-

Захід до відзначення в Україні 500-річчя Реформації

Зліва направо: В. Ф. Данілічева,
Я. С. Ковальчук, Н. В. Войтович
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новитої  поетеси,  рівнянки  Зузанни
Ґінчанки літературний вечір «Трагіч-
на муза Зузанни Ґінчанки»,  у  межах
якого  відбулося  відкриття  виставки
плакатів  «Обірваний вірш» про жит-
тєвий і творчий шлях поетки; захід до
205-річчя  від  дня  народження  Ю.-І.
Крашевського, доля і творчість якого
тісно переплетена з  Волинню. До за-
ходів  приєдналися представники Ге-
нерального  Консульства  Республіки
Польща  в  Луцьку,  обласної  ради  та
облдержадміністрації,  управління
культури і туризму. Консульством пе-
редано 450 книг польською мовою для
вільного книгообміну, який запрезен-
товано у відділі абонемента.

Спільно  з  Центром  україно-гру-
зинської  дружби  «Сакартвело»  у
бібліотеці  відбулася  низка  івентів:
«Знайомство  з  Грузією»:  до  дня  не-
залежності  Грузії,  «Пізнання  куль-
тури Грузії через літературу: класич-
ну та сучасну».

Для  містян  загалом  і  єврейської
громади  зокрема,  спільно  з  науков-
цями,  літераторами,  журналістами
відзначено День пам’яті  жертв Голо-
косту «Відлуння Бабиного Яру». Слухачі знайомилися з історією Голо-
косту періоду 1933–1945 рр. і глибше пізнали про події на Рівненщині, де
була створена розгалужена система місць примусового утримання для
різних категорій населення; про непоправність втрат єврейської грома-
ди, яка так і не відновилась після війни; про найбільші гетто у Рівному,
Дубно,  Сарнах,  Здолбунові,  Корці,  Костополі,  Тучині,  Мізочі.  Олексій
Бухало представив свій документальний фільм «Розстріляне місто».

У межах великого проєкту бібліотеки «Читай – формат не має значен-
ня» вже декілька років діяв кластер «Читаємо сім’єю», який реалізував-
ся працівниками відділу абонемента, де знаходиться «Кімната сімейного
читання». Через це середовище вирішується багато завдань,  спрямова-
них на  читання у  сім’ї,  змістовне інтелектуальне дозвілля родини.  Не
кожна бібліотека нашого рівня має такий проєкт.

 Щотижнево проходили заняття для діток з року до трьох. Це рухливі

Хол бібліотеки. Виставка плакатів,
присвячена 100-річчю З. Ґінчанки
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ігри,  заняття  з  розвитку
дрібної  моторики (апліка-
ція, малювання, перебиран-
ня круп, сортування малих
предметів).  Для  групи  до
семи  років  –  вивчення
абетки,  голосне  читання,
вікторини. Ці зустрічі охо-
пили  1124  читачі,  203  за-
писалися  до  бібліотеки
вперше.  Для  батьків  орга-
нізовувалися  зустрічі  з
лікарями-спеціалістами:

неонатологом – Іриною Нагорною, психологом – Анною Романик, епі-
деміологом – Віктором Морозом. Власну аудиторію в «Кімнату сімейно-
го читання» привели учасники ГО «Пузата мама» та спільноти «Слін-
гомами Рівного», «Клуб свідомого батьківства».

Пожвавлення культурологічної  роботи зі  школярами постає з  при-
ходом  літа  на  вулиці  біля  бібліотеки.  Розпочинає  роботу  «Літня  чи-
тальня» – літня візитівка бібліотеки. Заходи проводять усі відділи бібліо-
теки,  застосовуючи різні  форми,  в  основному –  розважальні  і  пізна-

Кімната сімейного читання

Щотижневі заняття для дітей від року до трьох



335

вальні, налаштовані на різний шкільний вік дітей. Розпочинали з 1 черв-
ня на День захисту дітей. «Пропозиції заходів» бібліотеки розсилалися
в усі  школи.  Превалювали зустрічі  з  рівненськими дитячими письмен-
никами Анною Лимич (Войнарович), дубенським поетом Сергієм Рачин-
цем. «Живою книгою» для підлітків стала поетеса Любов Пшенична, яка
дітям лінгвістичного табору прочитала свої  книги «Калиновий дід» та
«Хто впізнає». Провела інтелектуальну гру на знання українських казок
та загадок письменниця Євгенія Гемберовська та артистка театру ляль-
ок Тетяна Єршова, які читали казки, провели вікторину, загадували за-
гадки, організували дискотеку. Цікаві і серйозні теми про історію, куль-
туру, звичаї України, європейських країн, формування критичного мис-
лення та ставлення до патріотичних почуттів запропоновані у форматі
квестів та ігор. Разом із фахівцями Рівненського міського центру «Спорт
для всіх» відбулося спортивне свято «Веселі старти» поблизу бібліоте-
ки. 12 команд взяли участь, задоволення отримали не лише переможці.

Кожен день літа у бібліотеці був з цікавинкою і сюрпризом – концерт
спортивно-танцювального клубу «Арт-квартал» з  майстер-класом для
глядачів, зустріч зі справжнім фокусником Василем Сав’юком і живими
ляльками лялькового театру з  відкриттям секретів,  як  водити ляльку-

Робота бібліотекарів з дітьми в Літній Академії Ноела Хірманса (у центрі) за участі
волонтерки Олени Іванівни Іванової (на світлині – праворуч від Н. Хірманса )



336

петрушку,  ляльку-тростяну.  Щоденні  майстер-класи  з  виготовлення
оригамі, витворів із соломи, плетіння і в’язання.

Впродовж усіх літніх місяців у Центрі «Вікно в Америку» відбувалися
заняття  Літньої  Академії  Ноела  Хірманса  (професора  університету
Лінкольна США, Пенсильванія)  за  участі  волонтерки Олени Іванівни
Іванової, сестер Ірини і Наталії Євтушок та волонтерів Корпусу Миру,
де діти різного віку удосконалювали мову,  вивчали пісні  англійською,
переглядали кіно,  вивчали відомості  про традиції  англомовних країн.
Навчання в Літній Академії закінчувалося великим дійством-концертом
і Н. Хірманс дарував учасникам сувеніри з Америки.

 Усім дорослим школярам пропонувалися пішохідні екскурсії центром
старого міста та екскурсії експозицією «Рівненщина літературна».

 Значна кількість  дітей  привела  батьків  і  записалась  до  бібліотеки,
брали книги для позакласного читання. Усього протягом літнього періо-
ду тільки на заходи прийшли понад 1000 дітей.

Цьогоріч  бібліотеці  вдалося  реалізувати  низку  своїх
проєктів для осіб з інвалідністю і людей старшого віку.

Послугами Інтернет-центру «Окуляр» скористались 478
людей, індивідуально навчались 9 користувачів, 7 – дистан-
ційно.  Бібліотекар Центру Петро Поліщук оновлює фонд

звукових книг на CD інформаційними ресурсами Інтернет [454].
Для слабозорих та незрячих формувався фонд аудіокниг української

та зарубіжної літератури, на їхнє замовлення в mp3-форматі було запи-
сано 60 аудіокниг. Аудіокниги можна отримати на абонементі.   Цікава
інформація  озвучувалася  і  висвітлювалася  бібліотекарями  на  сайті
бібліотеки у розділі «Аудіоподкасти». Рівненські письменники записали
7 аудіокниг, дві з яких були презентовані авторами – Вірою Правоторо-
вою  «Радісні  віршики  з  бабусиної  флешки»  та  Вірою  Мельниковою
«Грані життя».

Для користувачів з порушенням слуху формувалася колекція худож-
ніх,  науково-пізнавальних,  документальних фільмів  із  субтитрами та
жестовим супроводом. Всього у колекції 50 фільмів.

 Відбулося 4 інтерактивні конференції для вирішення соціальних про-
блем осіб з  інвалідністю на теми:  «Працевлаштування людей з інвалід-
ністю:  сучасний стан і  проблеми»,  «Життя нечуючих в  області:  освіта,
соцзахист, реабілітація», «Оподаткування людей з інвалідністю», «Пра-
ва людей з  інвалідністю».  Консультації  надавали спеціалісти Департа-
менту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації,
Обласного центру медико-соціальної  експертизи,  Обласного Центру
зайнятості, Державної податкової інспекції м. Рівне, Головного управлі-
ння Пенсійного фонду України в Рівненській області й ін.
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 Для осіб з інвалідністю організовувалося інтелектуальне дозвілля. У
традиційному форматі пройшли 4 заходи з циклу «Невипадкові зустрічі»
з відомими краянами, які знані і  успішні попри інвалідність – Наталею
Колесовою, Ангеліною Ющук, Юлею Ближчик, Сергієм Бережним.

 Вже традиційно Тетяна Войтович (інвалід по зору 1 групи) провела
«Свято з запахом чорнобривців», зібравши учителів-інвалідів для їх вша-
нування та дозвілля.

Щоквартально  відбува-
лися перегляди кіно з тиф-
локоментарем  з  циклу
«Природа  Америки»,  з
сурдоперекладом  «Одне
життя»,  «Любов  прихо-
дить тихо», «Артист».

Люди  «золотого  віку»
мали змогу пройти навчан-
ня  основам  комп’ютерної
грамотності  у  навчально-
тренінговому центрі,  яким
скористалось 348 людей. 27
людей  отримали  індиві-
дуальне  навчання.  Трене-
рами працювали:  Світлана
Ясковець,  Зоя  Романуха,
Марія Новікова, Олена Ти-
хова, Ірина Усович. Людей
старшого віку запрошували
на численні  заходи,  свята:
«Іменини  у  Галини»
(організатор  Галина  Спо-
денюк),  виставки,  вечори,
майстер-класи  у  клубах
«Майстриня»  (організатор  Людмила  Шапірко),  «Співрозмовник»
(організатор Наталія Васюк), «Погорина» (організатори Наталія Войто-
вич і Олена Сисюк).

Цьогоріч  72  користувача  обслуговувалися  вдома.  Їм  було  видано
більше 1000 книг.

Спеціалісти бібліотеки набули досвід надання послуг особам з інва-
лідністю та  похилого  віку,  почали створювати та  надавати  їм  інфор-
маційний ресурс, проте продовжують вчитися для застосування знань у
бібліотечному обслуговуванні.  Тому вони стали учасниками науково-
практичної  конференції  «Спеціальна освіта  в  Україні  та  модернізація

Навчання людей «золотого віку»
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освітньої галузі», всеукраїнської науково-практичної конференції «Те-
орія  і  практика тифлопедагогіки:  витоки,  сьогодення і  перспективи»,
щорічної конференції Української бібліотечної асоціації «Партнерство
– розвиток – дія».  Завідувачка відділу маркетингу та наукової  роботи
Світлана Ступницька і провідний методист Зоя Романуха виступили мо-
дераторами секції «Бібліотека на допомогу особам з інвалідністю та по-
хилого віку» конференції УБА.

На соціокультурному фестивалі «Парафест Рівне – 2017» було про-
демонстровано колекцію аудіокниг, відеофільмів з тифлокоментарем та
субтитрами,  інформаційний  бюлетень  «Інва.net».  Досвід  Рівненської
ОУНБ з бібліотечного обслуговування осіб  з  інвалідністю демонстру-
вали на VII Міжнародному фестивалі  «Книжковий Арсенал» (м.  Київ,
Мистецький арсенал, 17–20 травня) завідувачка відділу С. П. Ступниць-
ка, провідний методист Л. В. Ражик, бібліотекар П. С. Поліщук [455].

Активна розбудова цієї діяльності у бібліотеці сформувала стійке та
взаємодоповнююче  партнерство  з  відокремленим  підрозділом  «Рів-
ненський обласний осередок Всеукраїнської  громадської  організації

людей  з  інвалідністю  по  зору
«Генерація  успішної  дії»,
Рівненською  обласною  ГО
«Спілка батьків дітей-інвалідів із
захворюваннями  ЦНС  «Стеж-
кою  добра»,  ГО  «Асоціація
батьків  дітей  з  особливими по-
требами», ГО «Спілка інвалідів з
дитинства «Передзвін», Клеван-
ською спеціалізованою школою-
інтернатом  для  дітей  з  вадами
зору,  Мізоцькою  спеціальною
загальноосвітньою  школою-ін-
тернатом для дітей з вадами мо-
ви,  Центром  РПРСА  «Пагі-
нець»,  РНРЦ  «Особлива  дити-
на», дитячим навчальним закла-
дом ясла-садок компенсуючого

типу для дітей з вадами зору № 35 «Весняночка» й ін.

Цьогоріч яскравим прикладом співпраці став досвід пра-
цівників  відділу обслуговування документами іноземними
мовами. У новоствореній креативній зоні – лабораторії для
самостійної творчої роботи, де проводяться заняття із зас-
тосуванням 3D-принтера,  плотера,  3D-ручки,  графічного

Співпраця Рівненської ОУНБ з ГО «Генерація
успішної дії». «Парафест Рівне – 2017».

Зліва направо: Вікторія Самчук, Зоя
Романуха, Олександро Промська
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планшету – створено пілотний проєкт з  виготовлення тактильної про-
дукції  для слабозорих.  Волонтер Михайло Грушевський за допомогою
3D-принтера спільно з  бібліотекарем Петром Поліщуком та громадсь-
кою активісткою Ніною Асєєвою змоделювали і видрукували тифлома-
теріали для незрячих дітей для вивчення шрифту Брайля, що в подаль-
шому їм допоможе вчитися в інклюзивних класах.

Масову роботу у відділі організовувала Г. М. Дроздюк.

Дроздюк Галина Миколаївна,
1967 року народження. Закінчила
Ровенський державний інститут
культури  у  1989  р.  Прийнята  у
бібліотеку  у  1989  р.  на  посаду
бібліотекаря  у  відділ  книго-

сховища. Працювала у відділах абонемента,
читальної  зали.  З  1996 р.  працює на  посаді
провідного бібліотекаря. Галина Миколаївна
особливо  проявила  себе  під  час  великого
ремонту  перекриття  у  книгосховищі  з  упо-
рядкування книг. З 2005 р. Галина Дроздюк
працює  у  відділі  обслуговування  доку-
ментами іноземними мовами. Сумлінна, від-
повідальна,  оперативно обслуговує  відвіду-
вачів, використовуючи електронний каталог.
Активно працює з дітьми з інвалідністю, залу-
чаючи їх до дозвілля у бібліотеці. За сумлінну
працю відзначалася подяками та грамотами.

Бібліотека як методичний центр здійснювала методич-
ний супровід бібліотек у новостворених об’єднаних терито-
ріальних громадах. Для них здійснювалося консультування
з питань побудови нової моделі бібліотеки, надання бібліо-
течних послуг в  ОТГ,  оптимізації  існуючої мережі бібліо-

течних закладів, їх структури, штатів, необхідності набуття статусу юри-
дичної особи, підготовки Статутів (Положень) новостворених бібліотеч-
них закладів та ін.

Для учасників семінару-практикуму із вивчення та застосування зако-
нодавства, організованого Рівненським відокремленим підрозділом уста-
нови  «Центр  розвитку  місцевого  самоврядування»  та  регіональним
відділенням Асоціації міст України, було надано консультацію та підго-
товлено пакет  документів  щодо організації  бібліотечного обслугову-
вання в ОТГ.

Бібліотекарів ОТГ було запрошено на тренінги з  питань:  підготовка
проєктів  для  розвитку  ОТГ;  створення  інформаційно-туристичних
центрів;  організація  PR-офісів  сучасних  бібліотек.  Для  методичної

Дроздюк
Галина Миколаївна
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підтримки було видано методичний посібник «Організація бібліотечних
фондів публічних бібліотек», де виокремлено розділ для бібліотек ОТГ.
Укладачі: головний бібліотекар Н. П. Волян, завідувачка відділу комп-
лектування та обробки літератури Н. Л. Плетьонка, методист Н. І. Ку-
келко, директор обласної бібліотеки для дітей Л. М. Лісова [456].

Практична допомога бібліотекам ОТГ здійснювалася з виїздом на
місця. Так було здійснено зустрічі з представниками органів влади  Ми-
рогощанської ОТГ Дубенського району, Висоцької і Миляцької ОТГ
Дубровицького району, Деражненської ОТГ Костопільського району.
Було організовано відеоконференцію «Децентралізація влади. Місце
бібліотек в ОТГ» за участі консультанта Офісу реформ Василя Ку-
риласа.

Маючи відповідний досвід з методичного забезпечення організації
бібліотечного обслуговування ОТГ, було запропоновано укласти мемо-
рандуми про співпрацю з головами сільських і селищних рад ОТГ.

Відділом маркетингу та наукової роботи були організовані професій-
ні поїздки спеціалістів у м. Львів для ознайомлення з роботою мульти-
медійної бібліотеки та історичних принад міста.

Профспілковий комітет організував екскурсійну поїздку для колекти-
ву бібліотеки в міста Умань (парк Софіївка) і Вінницю (фонтан «Рошен»).

За тісної співпраці з ГО «РОВ УБА» велика кількість бібліотечних пра-
цівників обласних бібліотек, бібліотек різних рівнів області взяли участь
у Міжнародному книжковому «Форумі видавців у Львові» і VIII Львів-
ському міжнародному бібліотечному форумі «Бібліотек@ – від ідеаль-
ної до ефективної» (13–16 вересня 2017 р.). Заходи форуму в результаті
давали відповіді на професійні питання, відбувалися зустрічі з фахівця-
ми, які показували свої досягнення й відкривали шлях до успіху. Ключо-
вим заходом був круглий стіл «Тріада буття: видавництво, бібліотека,
читач», модератори – Валентина Ярощук, голова ГО «РОВ УБА», дирек-
тор Рівненської ОУНБ, та Олександр Афонін, президент Громадської
спілки «Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів». Учас-
никами були бібліотекарі, члени УБА з різних бібліотек, працівники
Міністерства культури, видавці. Це було найактивніше дискусійне обго-
ворення проблем книгорозповсюдження між бібліотечною, книготорго-
вельною і видавничою галузями, встановлення точок партнерства. За
результатами визначено оперативні завдання для розвитку: створення
електронного каталогу нових українських книг (за 3 роки) та представ-
лення в мережі; реалізація потреб у наукових виданнях; домовленість з
Міністерством культури щодо розробки Плану дій з реалізації «Стра-
тегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року».
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Керівництвом  області  за  поданням  голови  облдерж-
адміністрації О. В. Муляренка та С. К. Богатирчук-Кривко
було прийнято важливе рішення про реконструкцію примі-
щення Рівненської ОУНБ. Останні роки приміщення бібліо-
теки  перебувало  у  незадовільному стані,  про  що свідчив

технічний паспорт на будівлю. У 2017 році Департамент будівництва і ар-
хітектури Рівненської ОДА (начальник Я. В. Мазярчук) був визначений
як замовник з «Реконструкції приміщення КЗ «Рівненська обласна уні-
версальна наукова бібліотека» РОР. Було розпочато виконання будівель-
но-монтажних робіт  по першому етапу реконструкції  приміщення.  За
перший рік було виконано роботи по заміні опалення на 3 і 4 поверхах.
Підрядником відповідного  тендеру визначено ТОВ «Західбудцентр»,
директор В. В. Царук. Кошти на реконструкцію були виділені Державним
фондом регіонального розвитку та 10% з обласного бюджету. Загальна
вартість виконання усіх робіт становила 18 млн грн. Нагляд за проведен-
ням робіт  та  їх  організацією з  боку бібліотеки здійснювали головний
інженер О. П. Шпарук та заступник директора з господарських питань

Ю. Б. Габрилевич.

Габрилевич  Юрій  Борисович,  1961  року  народження.  Закінчив
Український  інститут  інженерів  водного  господарства  у  1984  р.
Прийнятий у  бібліотеку  на  посаду заступника директора з  госпо-
дарських питань у 1997 р. Юрій Борисович бере участь у складанні

Круглий стіл. 16 вересня 2017 р., м. Львів. Модератори: Валентина Ярощук
та Олександр Афонін (президент Громадської спілки «Українська

асоціація видавців і книгорозповсюдження»)
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розрахунків до кошторисно-фінансових при-
значень,  здійснює поточне планування гос-
подарської діяльності, керує господарською
діяльністю  в  сфері  матеріально-технічного
постачання,  господарського  забезпечення
виробничих  процесів.  За  його  діяльності
було проведено капітальний ремонт житло-
вого  будинку,  де  мешкають  працівники
бібліотеки, реконструкцію пожежних систем,
теплових  мереж  і  водопостачання,  ремонт
приміщень закладу.  Юрій Борисович своєю
діяльністю  запобігає  аварійним  ситуаціям.
Своєчасно  виконує  приписи  наглядових
організацій.  Зважаючи  на  вкрай  малий  за
обсягом штат господарських працівників, він
вміє планувати і виконувати поставлені зав-
дання вчасно і  раціоначльно.  Юрій Борисо-
вич має хороші  професійні  знання і  вміння.
Бере участь у громадському житті бібліотеки.
За сумлінну працю нагороджувався грамота-
ми облдержадміністрації та обласного управління культури.

Шпарук Олена Петрівна, 1970 року народ-
ження. Закінчила Український інститут інже-
нерів водного господарства у 1992 р. Прийня-
та в бібліотеку на посаду головного інженера
у  2016  р.  Олена  Петрівна  організовує  пра-
вильну експлуатацію, технічне обслуговуван-
ня та своєчасний планово-запобіжний огляд
інженерних мереж, підтримку їх безперебій-
ного  функціонування.  Керує  тендерними
закупівлями. Скрупульозно ставиться до пи-
тань  економії  енергоресурсів.  Вимоглива,
дисциплінована,  постійно  вчиться.  Чимало
зусиль доклала до підготовки документів для
реконструкції  приміщення  та  включення  до
конкурсу  Державного  фонду  регіонального
розвитку.

Габрилевич
Юрій Борисович

Шпарук
Олена Петрівна
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Було активізовано роботу з документами бібліотеки, що
були дублетними і  маловикористовуваними.  Знову почав
працювати обмінний фонд у відділі книгозбереження. Від-
повідно до розпорядження голови Рівненської обласної ра-
ди № 1109 від 7 вересня 2018 р. було проведено передачу з

балансу бібліотеки книг до Державної установи «Городищенська вип-
равна колонія» (96 примірників)  та  Державної  установи «Рівненський
слідчий ізолятор» (346 примірників).  Робота з  відбору подібних доку-
ментів продовжувалася.

Відбулось оновлення програмного забезпечення АБІС
ІРБІС-32  на  АБІС  ІРБІС-64:  АРМ  «Каталогізатор»  та
«Адміністратор».  Протягом року  проводилося  навчання
спеціалістів та заходи з конвертування бібліографічних за-
писів  на  оновлений програмний продукт.  Керували цими

процесами заступник директора О.  Л.  Промська,  провідний інженер-
програміст  Б.  Л.  Царук спільно з  завідувачами відділів  та  провідними
спеціалістами.

У  формуванні  Електронної  бібліотеки  назріло  декілька  кризових
явищ. Потужність серверів бібліотеки була вкрай обмеженою і за техніч-
ними параметрами вони були застарілими. Об’єми бібліотечних БД сяга-
ли 894200 записів. Не стало можливим оприлюднення на сайті бібліоте-
ки електронних каталогів  центральних районних бібліотек.  Створення
нових форм бібліотечних мереж також не сприяло організації цієї робо-
ти.  Було розпочато вивчення питання змішаного – централізованого і
корпоративного (яке існувало раніше) – підходу до систематизації доку-
ментів та формування БД.

Комп’ютерною Академією «ШАГ» на безоплатній  основі  оновлено
два сайти «Революція гідності.  Війна. Рівненщина» http://memory.rv.ua
та  «Освітній  навігатор»  http://navigator.rv.ua.  Виконання  цих  робіт
ініціювала головний бібліотекар Р. М. Щербан. Вона доклала зусиль до
актуалізації  політики сайту  «Освітній  навігатор» –  сучасний дизайн,
простота поповнення контенту та використання можливостей внесення
контенту бібліотечним працівником. Змінена структура дала можливість
реагувати  на  запит  користувачів,  додалися  рубрики  «Нова  школа»,
«Особлива  дитина»,  «Батьки і  школа»,  «Виші  вчителю»,  «Література
педагогу»,  а  також  «Інклюзія»,  «Булінг».  Над  пошуком  і  відбором

2018
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інформації для наповнення ресурсу працюють 10 бібліотекарів у струк-
турних підрозділах і на кінець року було розміщено 3000 записів, в т.ч.
215 текстових документів.

Цьогоріч було закрито сайт «Рівненщина: регіональний інформацій-
ний портал», який втратив свою актуальність і запит користувачів через
появу значної кількості альтернативних ресурсів [457].

Яскравих  обертів  набрала  культурно-масова  робота
книгозбірні  завдяки  добору  цікавих  тем,  різноманітних
форм та  широкому контингенту відвідувачів  масових за-
ходів. Загалом їх було близько 29 тисяч.

Поряд із традиційними заходами з відзначення класиків
української літератури Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка,
відвідувачам  були  запропоновані  зустрічі  з  українськими  письмен-
никами. Так, автор Степан Процюк передав достатньо примірників своїх
творів, а завідувачка читальної зали Н. В. Войтович поширила їх для чи-
тання науковцям, викладачам, студентам і пенсіонерам. Згодом бажаючі
зустрілися з автором, відомим українським прозаїком, поетом, кандида-
том філологічних наук Степаном Процюком. Психологічні романи особ-
ливо захопили читачів: «Тотем», «Жертвопринесення», «Бийся головою
до стіни»,  «Руйнування ляльки».  Багато учасників  зустрічі  висловили
свої враження автору.

На зустріч із лауреатом літературної премії «Коронація слова 2017»
прийшли шанувальники української  письменниці  Лори Підгірної,  ав-
торки проєкту «Літературний туризм». Було багато вражень у присут-
ніх і від книг, і від са-
мої  авторки.  Гово-
рили  про  «Печатку
Святої  Маргарити»,
«Омбре.  Над  темря-
вою та світлом».

Львівські  пись-
менники А. Нікуліна і
О.  Бакулін  презенту-
вали свою книгу «Все
буде  добре»,  в  колі
зору були й інші кни-
ги – «Сіль для моря»
та «Зграя». Взаємодія
з аудиторією, яскраві
комунікації  привер-
нули увагу учасників. Лора Підгірна. Творча зустріч
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Не менш цікавими були зустрічі з Лесею Романчук, Катериною Воло-
шиною, Сергієм Пантюком,  Мілою Іванцовою, Лесею Вороніною.  По-
пуляризації їхньої творчості сприяли вікторини й обговорення творів.

Бібліотекарі намагалися відкривати і пропонувати твори письменників
Рівненщини. До прозових і поетичних творів додавали презентації нау-
кових збірників, монографій, дослідження краєзнавців. Ось, до прикла-
ду,  їхні  назви:  І.  Голуб «Я вишиваю власними сльозами»,  О.  Намозов
«Костопіль: події, легенди, імена», О. Філіпчук «Торкнутися неба», Л.
Андріяшева,  С.  Сапожнікова «Синам стрічка золота»,  В.  Мельникова
«Серце на ниточці», В. Ковальчук «Народна музика Рівненського Полісся
у записах Віктора Ковальчука», І. Баковецька «Пластилін», М. Поровський
«Щоб в синім небі – стрічка золота», книги Б. Столярчука та ін.

У бібліотеці було відзначено творчість та особисті ювілеї літераторів:
80-річчя від дня народження журналіста, літератора і  краєзнавця Спи-
ридона Кравчука; 75-річчя від дня народження письменника Петра Ве-
лесика; 70-річчя від дня народження поета і перекладача Василя Лящу-
ка; актора і драматурга Олексія Заворотнього; музиканта, поета і ком-
позитора В’ячеслава  Кардаша;  пись-
менника  і  краєзнавця  Василя  Баса-
раби;  50-річчя творчої  діяльності  по-
ета і краєзнавця Миколи Пшеничного;
заходи пам’яті до 60-річчя від дня на-
родження політичного діяча сучасної
історії  Василя Червонія та 80-річчя з
дня народження Івана Пащука,  жур-
наліста, краєзнавця, поета.

Міжнародного  значення  набув
захід  до  90-річчя  з  дня  народження
Ніколауса  Арндта,  мецената,  благо-
дійника,  дослідника,  голови  німець-
кого  товариства  «Волинь».  На  уро-
чистостях  були  присутні  житомир-
ський журналіст і голова обласної ор-
ганізації  охорони пам’яток історії  та
культури Григорій  Мокрицький,  лю-
ди,  що особисто були знайомі  з  Ми-
колою Арндтом,  Є.  Кучерук,  В.  Яро-
щук,  представники товариства німців
у Рівному. Прибули онуки М. Арндта
– Максимільян і Себастіан. У цей день
було названо вулицю іменем М. Арн-
дта та відкрита меморіальна дошка.

Надія Косміаді та онуки Ніколауса
Арндта – Максимільян і Себастіан –

на заході з нагоди його 90-річчя



346

Зустрічі, лекції, читання, коментування виставок, сформованих із
фондів бібліотеки, пройшли для розкриття змісту подій краєзнавчого
календаря. Яскравий приклад – зустріч із автором Петром Воробеєм,
який представив 3-томний роман «Заграва», присвячений 100-річчю
проголошення Української Народної Республіки та 75-й річниці ство-
рення Української Повстанської Армії. Також відбулася низка заходів:
«Рівненщина у полум’ї Української революції (1917–1921 рр.)»,
«Організатор і засновник УПА – Тарас Бульба-Боровець», «Гурби.
Квітень 1944-го», «Берестецька битва в історії України», «Театр Лейби
Зафрана у Рівному – центр культурного життя міста першої половини
ХХ століття», до 120-річчя з дня народження Патріарха Мстислава «Я
ж весь свій вік, весь труд добі віддав…».

Особливо вдалась бібліотекарям організація публічних лекцій і науко-
вих презентацій. Лекторами виступали компетентні науковці, дослідни-
ки, а слухачами були всі бажаючі, хто відгукнувся на повідомлення з
афіші бібліотеки. Організовано цикл лекцій «Німці Волині» спільно з
Рівненським обласним товариством німців «Відергебурт»: «Поява гер-
манських племен на території Волині», «Німецьке переселення на Во-
линь в часи Середньовіччя і до початку ХІХ ст.», «Німецька колонізація
Волинського регіону у ХІХ ст.», «Історія німців краю до початку Пер-
шої світової війни», «Волинські німці у роки Першої світової війни. Пер-
ша депортація. Життя німецької діаспори у міжвоєнний період», «Во-
линські німці у роки Другої світової війни. Депортація. Доля фольксдой-
че. Репатріація і післявоєнне життя німців Рівненщини» [458].

Краєзнавці А. Климчук та В. Чимшит представили дослідження з Дер-
жавного архіву Рівненської області «Юдейська громада Рівного 1540–
1795 рр.», «Архітектурна спадщина євреїв». Також А. Климчук прочи-
тав лекцію «Відкриваючи невідоме відомого Рівного». Професор Націо-
нального університету «Острозька Академія» П. Кралюк виступив з лек-
цією «Перебування Тараса Шевченка на Волині: подорож і рефлексії».
Ректор Міжнародного інституту бізнесу, професор О. Захарченко вис-
тупив з лекцією «Ідеальна держава для українців».

Великий цикл публічних лекцій «Цікаво про мистецтво» включив теми
від «Символіка і колористика в іконописі» до сучасного мистецтва. Кан-
дидат історичних наук, заступник директора Рівненської ОУНБ Олек-
сандра Промська виступила з лекціями «Нова генерація українських
ілюстраторів», «Як створюються візуальні оповіді: книги-картинки, арт-
буки, комікси». Вона акумулювала і представила унікальну інформацію,
відкрила нові грані художнього оформлення книг. Також відбулося
відкриття персональної виставки графіки Олександри Промської «33
маленькі історії».

Наукові презентації книг також були майже з лекціями про суть нау-
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кових видань, які відкривалися для читача. Презентовано збірник статей
Лілії Овдійчук «Сучасна проза для дітей: жанрово-стильові особливос-
ті»,  наукові  роботи та дослідження наукових співробітників  Інституту
сільського господарства Західного Полісся НААН України Володимира
Браценюка та Олени Сніжок.

Яскравим  був  відпочинок  у  бібліотеці.  В  осінньо-зимовий  період
місцем зустрічі  любителів  гри у шахи залишається бібліотека.  Для них
були  представлені  книж-
кові виставки «Світ шахів»,
«Шахові чемпіони».

У межах проєкту «Віні-
ловий ренесанс – платфор-
ма  для  спілкування  мело-
манів»  був  організований
цикл вечорів,  присвячений
стилям і  жанрам музики з
використанням фонду пла-
тівок бібліотеки, який сягає
близько 5 тисяч – «Під му-
зику  Вівальді…»,  «Кращі
хори України»,  «Музична
подорож в епоху барокко».

Зустрічі з бардами, наприклад з Лідією Гольонко, молодими поетами

Олександра Промська на відкритті персональної виставки
графіки «33 маленькі історії»

Шахісти в бібліотеці
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літоб’єднання «Поетарх» під  керівництвом Тетяни Горбункової,  захід
«Музиканти сміються» за участі членів музичної спілки Рівненщини під
керівництвом Андрія Пастушенка або майже щомісячні зустрічі в клубі
«У світі прекрасного», що відображають красу життя у творчості, доб-
роті і любові до людей, до краю, у якому живемо.

Бібліотека вдало організовувала локальні проєкти.
У відділі  обслуговування документами іноземними мовами,  за  під-

тримки Посольства США в Україні та адміністрування РОВ УБА, на базі
центру «Вікно в  Америку» були впровадженні  різноманітні  програми.
Одна з них, «Академічна доброчесність», ознайомила 700 громадян міста
з  поняттями плагіату,  авторського права,  інтелектуальної  власності  і
роллю бібліотек в цих процесах. Було проведено 17 семінарів як для сту-
дентів, школярів і бібліотекарів, так і для усіх бажаючих.

Працівникам  правоохоронних  органів  було  запропоновано  прог-
раму  «Вивчення  англійської  мови  патрульною  поліцією».  Протягом
півріччя  37  працівників  вивчали  мову  і  отримали  Сертифікат.  Одно-
часно вони ознайомилися з послугами бібліотеки, стали її користува-
чами і  залучили до читання своїх  рідних.  Керівник проєкту –  завіду-
вачка відділу С. О. Волкова.

Випускники програми «Вивчення англійської мови патрульною поліцією»
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Активно діяв творчий простір MakerSpace, що прийняв до 3000 учас-
ників для ознайомлення та тренування роботи з пристроями. Демонст-
рації проводили Г. С. Кірієнко, Б. Л. Царук.

За підтримки гранту голови Рівненської ОДА втілював-
ся проєкт «Створення онлайн-гіда екскурсійними маршру-
тами Рівного».  Було створено карту дев’яти найстаріших
вулиць Рівного,  3D-панорами цих вулиць та  найцікавіших
об’єктів,  аудіоверсії  екскурсійних маршрутів.  Це понад 40

інформаційних повідомлень, 40 фото сучасних видів вулиць, 8 аудіо-
розповідей. Матеріал був опублікований на сайті «Рівненщина турис-
тична» (http://rivne.travel), «Найкращі туристичні маршрути містами
України» (http://unexploredcity.com), «Мандруй Україною» (http://
ua.discover.net.ua),  «Poly.  Досліджуйте  світ  у  3D»  (http://po-
ly.google.com).  Ці  ресурси  надають  швидкий  доступ  до  туристичної
інформації  активним користувачам Інтернету через мобільні  додатки.
Працівники бібліотеки Наталія Волян, Світлана Ступницька, Ірина Усо-
вич, Олександра Промська за консультативною допомогою Петра Пол-
іщука та Олега Костюкевича, спеціаліста з 3D-відео, змогли представити
найцінніші  архітектурні,  природні,  сакральні,  культурні  та  історичні
об’єкти м. Рівне.

Цьогоріч у царині наукової діяльності було організова-
но науково-практичну конференцію з  історії  Рівненської
ОУНБ, присвячену Онуфрію Корнійовичу Бондарчуку, ко-
рифею бібліотечної справи «Рефлексія як складова успіш-
ної бібліотеки» за участі директорів та провідних фахівців

обласних і центральних районних бібліотек, ветеранів бібліотечної спра-
ви. Пленарне засідання модерувала директор Валентина  Ярощук, воно
було присвячене висвітленню особистості Онуфрія Корнійовича Бондар-
чука як професіонала-методиста, вчителя-наставника для молодих спец-
іалістів та визначало його вагомий внесок у розвиток бібліотек краю. У
рамках конференції  працювали секції  «Публічна  бібліотека  як  центр
неформальної  освіти  для  бібліотекарів»,  «Методичне  забезпечення
діяльності бібліотек: сучасний аспект», «Молодь в професії». Рекомен-
дації  конференції  було запропоновано покласти у  плани методичної
діяльності обласних бібліотек.

Для обговорення актуальних питань з надання методичного супрово-
ду бібліотек територіальних громад у листопаді було організовано круг-
лий стіл  за  участі  представників  місцевих органів  влади,  бібліотекарів
ОТГ. Модератор – заступник директора Олександра Промська – ефек-
тивно співпрацювала з виступаючими, які розкривали свою думку щодо
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пошуку нового стилю бібліотек та переорієнтації  на інтереси місцевої
громади; формування базової мережі бібліотек для забезпечення якісно-
го інформаційного обслуговування територіальної громади на основі ун-
іверсального доступу та економічної  діяльності;  організації  сучасного
бібліотечного простору відповідно до потреб громад;  побудови нової
моделі  бібліотечних  послуг  задля  підвищення  якості  життя  громад;
підтримки спеціального партнерства, розвитку нових компетенцій пер-
соналу  бібліотек  для  ефективних  суспільних  перетворень  у  громаді.
Успішні практики та проблемні ситуації висвітлили представники Деми-
дівської, Смизької селищних рад, Малолюбашської, Бугринської, При-
вільненської  ОТГ.  За  результатами круглого столу були підготовлені
рекомендації,  які  пізніше  поширені  серед  об’єднаних територіальних
громад [459].

Результатом бібліографічної діяльності став укладений
Лідією Малишевою та  Тетяною Матушевською науково-
допоміжний покажчик «Кореччина: минуле і  сьогодення».
Видання присвячене місту Корець та  Корецькому району
Рівненської  області.  У  ньому акумульовані  основні  відо-

мості  про  документи,  які  відображають
історію, економічний, політичний, культур-
ний процес з  найдавніших часів.  Включені
відомості про пам’ятники історії та культу-
ри, про видатних діячів краю. Науковим ре-
дактором видання є Олександра Промська,
редактором Зінаїда Тирак, відповідальною
за випуск Валентина Ярощук.

Під керівництвом Олександри Промсь-
кої вперше було укладено видання – ката-
лог  «555  автографів  Богданові  Столяр-
чуку», приурочений до 70-річчя від дня на-
родження  відомого  музиканта,  педагога,
поета, мистецтвознавця, краєзнавця, заслу-
женого  діяча  мистецтв  України  Богдана
Йосиповича  Столярчука  на  основі  виок-
ремленої  колекції,  подарованої  ним
Рівненській ОУНБ. Унікальність колекції в

тому, що на книгах були автографи авторів-дарувальників. Серед них –
відомі письменники, науковці, художники, видавці, краєзнавці з Украї-
ни, Білорусії, Польщі, Росії, Вірменії. Укладачі каталогу автографів Бог-
дан Столярчук та  Ірина Давидчук.  Записи у  каталозі  згруповані  в  ал-
фавіті  персоналій авторів  автографів.  Кожний запис містить відомості

Бібліографічний
покажчик «Кореччина:
минуле і сьогодення»
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про автора книги,  репродукцію
автографа та сторінки видання,
де  він  розміщений,  бібліогра-
фічний опис документа. Видання
доповнене  допоміжним  апа-
ратом:  іменний  покажчик,  по-
кажчик  авторів  та  назв  книг,
хронологічний покажчик [460].
Видання  змакетував  редактор
відділу  редакційно-видавничої
роботи Олег Зень. На обласному
конкурсі  «Краща книга  Рівнен-
щини» у 2019 році видання здо-
було відзнаку в номінації «Краще довідкове видання».

Зень  Олег  Михайлович  на-
родився  20 жовтня 1961  року.  У
1985 р. закінчив Миколаївський
кораблебудівний інститут. Прий-
нятий  на  посаду  редактора  ре-
дакційно-видавничого відділу  в

2016  р.  Працював  над  випусками  видань
бібліотеки: «Книга Рівненщини» (2016, 2017,
2018,  2019  рр.),  інформаційного  бюлетеня
«Інва.net»,  верстав каталог  «555 автографів
Богданові  Столярчуку».  Редагував  збірники
матеріалів круглих столів і конференцій.

Олег Михайлович макетує плакати і обкла-
динки для аудіокниг на CD. Володіє комп’ю-
терними технологіями. Сам постійно вчиться
і  навчає  колег.  З  2020 р.  працює провідним
редактором  відділу  інформаційних  техно-
логій та електронних ресурсів.

Бібліотека у своїй діяльності підтримувала секцію УБА
«Бібліотека – на допомогу особам з інвалідністю та людям
похилого віку». Відбувся Міжнародний семінар «Публічна
бібліотека – територія рівних можливостей», у якому взя-
ли участь працівники відділів обслуговування центральних

районних бібліотек Західного регіону України: Волинської, Житомирсь-
кої,  Хмельницької,  Чернівецької,  Івано-Франківської  областей (всього
28 осіб). Вони вчилися формувати політику для своїх бібліотек з питань
надання послуг  особам з  інвалідністю та  поважного віку,  створювати
умови для розвитку соціальних послуг, продукувати і акумулювати адап-

Обкладинка каталогу. «555 автографів
Богданові Столярчуку». 2018 р.

Зень Олег Михайлович
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тивні ресурси, залучати нових користувачів.
Працівники бібліотеки – активні учасники цієї секції – Зоя Романуха,

Світлана Ясковець,  Петро Поліщук провели навчання-тренінг для пра-
цівників Волинської, Кіровоградської областей, здійснили виїзд у ці біб-
ліотеки й розкрили тему «Створення аудіокниг з подальшим конверту-
ванням у формат DAISY для людей з порушенням зору». А для праців-
ників центральної бібліотеки Полонського району Хмельницької області
– з теми «Адаптація документів у доступні формати для людей з пору-
шеннями зору». Там, на місці, було відпрацьовано технологію створення
аудіоподкастів у програмі «Аudacity» та переведення їх у DAISY-фор-
мат з програмою «PLEXTALK Reсording Software». Відбулася презента-
ція досвіду роботи Інтернет-центру «Окуляр» [461].

За допомогою ГО «РОВ УБА» підтримується дух праг-
нення  і  змагання,  який  спонукає  до  новацій  у  роботі.
Спільно з  громадською організацією проведено конкурс
міні-грантів бібліотечних ініціатив, переможців підтримано
матеріально для  реалізації  проєктів.  Пріоритетні  теми –

«Популяризація книг та читання» і «Профіль бібліотеки у громаді». Рі-
шенням комісії визначено переможців: Ірину Федорчук, методиста Ост-
розької ЦРБ, Валентину Гольонко, заступника директора КЗ «Сарненсь-
ка ЦСПШБ», Тетяну Мороз, бібліотекаря публічно-шкільної бібліотеки
с. Голубне Березнівського району, Лідію Місюру, бібліотекаря бібліоте-
ки-філії  села Кам’яне Рокитнівського району.  На ці  проєкти РОВ УБА
спрямувала 20 тис. грн. Проєкт Валентини Гольонко «Сонячні промінчи-
ки», спрямований на покращення соціальної адаптації дітей з синдромом
Дауна через залучення до бібліотеки,  отримав нагороду – І  премію на
щорічному конкурсі УБА кращих практик роботи з особами з інвалідні-
стю.

Для  заохочення  оновлення  внутрішнього  середовища  сільських
бібліотек, спільно з ГО «РОВ УБА» було проведено обласний конкурс на
«Кращу сільську бібліотеку».  На конкурс було подано 27 пропозицій.
Переможцями стали: публічна бібліотека с. Немовичі (Немовицька ОТГ
Сарненського району),  завідувачка бібліотеки Любов Жук,  публічно-
шкільна бібліотека с. Городище Володимирецького району, завідувачка
бібліотеки Лариса Салівоник. Колективи цих закладів показали основне
середовище та активність, яку здійснює громада в ньому.

Адміністрацією бібліотеки підтримувалась активна співпраця з коле-
гами з  напрацювання нових ідей,  набуття нових знань  та  опанування
працівниками технологій.  Заступник директора О.  Л.  Промська взяла
участь у ІІІ Міжнародному форумі молодих бібліотекарів УБА «Бібліо-
теки та сталий розвиток суспільства» (12-13 квітня 2018 р.,  м.  Львів)  з
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виступом «Бібліотеки Рівненщини – майданчики для неформальної ос-
віти громади».

Головний бібліотекар Н. П. Волян і провідний бібліотекар О. Ю. Сам-
сонюк, заступник директора О. Л. Промська та директор В. П. Ярощук
взяли участь у конференції  в  межах реалізації  проєкту «Таємничі  під-
земелля Рівного.  Культурна спадщина як елемент інтерактивного вив-
чення історії рідного краю».

Спільно з ГО «РОВ УБА» було здійснено професійні поїздки бібліо-
текарів Рівненської ОУНБ та області з метою вивчення та обміну досві-
дом у місті Тернопіль (19 червня), де було відвідано міські бібліотеки, які
керуючись програмним менеджментом досягли якості бібліотечних по-
слуг.

31 липня спеціалісти області відвідали м. Люблін (Польща), де познай-
омилися з новими міськими бібліотеками, їхнім сучасним середовищем
та послугами,  а  також з Воєводською бібліотекою та колекцією доку-
ментів з Волині.

У Львові на форумі
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Цьогоріч реконструкція приміщення бібліотеки мала б
продовжуватися,  проте  виконано  лише  незначний  обсяг
робіт. А саме: закінчено заміну опалювальної системи (дру-
гий,  третій  поверхи),  розпочато ремонт даху та  внутріш-
нього пожежного водогону.

За наслідками обстежень приміщення було замовлено розробку про-
єктно-кошторисної  документації  для капітального ремонту пожежної
сигналізації, заміни електроосвітлення та підвісної стелі третього і чет-
вертого поверхів, пожежної насосної станції, електроосвітлення книго-
сховища, сходів між третім і четвертим поверхами. Вартість робіт стано-
вила близько 4 млн грн.

За кошти гранту проєкту «Вікно в Америку» Посольства США в Ук-
раїні опоряджено і розширено зону MakerSpace у відділі обслуговуван-
ня документами іноземними мовами (202 м2).  Виконано циклювання та
лакування паркету,  оздоблення стін,  заміна підвісної  стелі,  вікон,  по-
жежної  та  охоронної  сигналізації,  придбані  нові  меблі,  комп’ютер та
пристрої:  окуляри для віртуальної  реальності  Oculus  Rift,  Lego Storm,
графічний планшет.

За кошти гранту здійснено ремонт і у відділі маркетингу та наукової
роботи – 56 м2: замінено вікна, підвісну стелю, пофарбовані стіни, укла-

Делегація рівненських бібліотекарів
у Любліні (Польща)
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дено лінолеум, влаштована охоронна та пожежна сигналізації, придба-
но нові меблі та банер для проведення брифінгів у відділі.

Так виглядає після ремонту інтер’єр відділу маркетингу та наукової роботи
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2019

Це рік, коли виконано найбільшу частку робіт з рекон-
струкції приміщення бібліотеки. Закінчено утеплення пок-
рівлі й завершено її ремонт, замінено дерев’яні вікна на ме-
талопластикові,  здійснено  їх  опорядження.  Фасад  біб-
ліотеки утеплено і пофарбовано. Прибудовано шахту ліфта

для осіб на кріслах колісних, розпочато монтування ліфта, прибудовано
пандус і терасу. Частково встановлена огорожа та освітлення по пери-
метру бібліотеки. Закінчено заміну внутрішнього пожежного водогону
та  розпочато  роботи  на  насосній  станції.  Всього  виконано  робіт  на
14 млн 670 тис. грн, в т. ч. з обласного бюджету 1 млн 470 тис. грн, решта
коштів  від  Державного фонду регіонального розвитку.  Бібліотека для
відвідувачів не зачинялася [462].

Фасад бібліотеки в період реконструкції
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Було реалізовано заплановані заходи з програм: «Фор-
мування електронної бібліотеки, формування інформацій-
ного ресурсу», «Бібліотека – міст до електронного уряду-
вання»,  «Читай – формат не має значення»,  «Розвиваємо
бібліотеку як туристичний об’єкт»,  «Живе краєзнавство»,

«Бібліотека для людей з інвалідністю та для людей золотого віку», «Бу-
дуй європейську державу», «Проєктна діяльність».

У межах основних напрямів  діяльності  бібліотеки реалізовані  про-
єкти:  «Школа  цифрової  грамотності  для  дорослих»  за  фінансової
підтримки гранту голови облдержадміністрації та голови обласної ради,
яким передбачено створення сучасних умов для комп’ютерних курсів –
придбано короткофокусний проєктор для підтримки роботи SMART-
дошки.  Це  підвищило  інтерактивність  занять  і  інтерес  до  навчання.
Проєкт дав можливість залучити більшу кількість клієнтів [463].

Був реалізований та підтриманий РОВ УБА «Літній фото-інтенсив»
для бібліотекарів – спільний проєкт обласної бібліотеки та Школи фо-
тографії  Олександра  Харвата.  Бібліотекарі  області  отримали компе-
тенції для здійснення фоторепортажів для реклами бібліотечної діяль-
ності та привернення уваги клієнтів до читання та послуг бібліотек, на-
буття партнерств.

Також був реалізований проєкт «АRT-палітра: локація бібліотека» за
підтримки  міні-гранту  РОВ  УБА  на  розвиток  бібліотечних  ініціатив.

Працівники бібліотек області – учасники проєкту «Літній фото-інтенсив»
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Спрямований для молодих митців Рівненщини на розвиток культурного
дозвілля  через  створення бібліотечної  сучасної  мистецької  локації  з
мольбертів для дебюту представлення творчості. У межах проєкту про-
ведено шість  художніх  виставок:  художниці  Наталії  Серветник;  серії
портретів молодого ілюстратора Антона Філика «Pop Corn»; фотовис-
тавка митця Олеся Самчука «За крок до мрії»; витинанки майстрів Те-
тяни і  Анастасії  Мельник;  персональна виставка графіки Олександри
Промської та виставка колажів за результатами воркшопу.

Для учасників  проведено чотири публічні  лекції  викладачки історії
мистецтв  Національного  університету  «Острозька  академія»  Наталії
Кушнірук («Ренесанс – епоха Леонардо да Вінчі»,  «Проторенесанс»),
заступника директора, ілюстраторки Олександри Промської («Ілюстра-
ція в техніці колажу», «Нові супергерої української ілюстрації»). Відбу-
лися: перегляд арт-хаусного фільму «Чорний квадрат» та зустріч з ук-
раїнським  художником  Володимиром  Гарбузом.  Понад  400  рівнян
відвідали ці імпрези. Утворилася творча спільнота, яка стала приходити
на заходи бібліотеки.

Яскраву діяльність з популяризації літератури з мистец-
тва представив відділ обслуговування документами з  мис-
тецтва. У межах програми «Читай – формат не має значен-
ня» було розгорнуто 43 тематичні виставки документів; се-
ред них – виставки-інсталяції, виставки-кросворди, 21 вис-

тавка-персоналія,  коментовані  виставки.  Сформовано та представлено
на сайт  бібліотеки віртуальні  виставки,  укладені  Анжелою Іванівною
Хамедюк «Творчий портрет Анатолія Андрухова»: до 80-річчя з дня на-
родження  композитора,  педагога  та  керівника  оркестру  народних
інструментів, заслуженного працівника культури України; «Золотий ба-
ритон Миколи Бешти»:  до 80-річчя від  дня народження легендарного
співака Рівненської філармонії;  «Ніна Ніколаєва.  Її  доля – театральна
сцена»: до 75-річчя від дня народження народної артистки України, ар-
тистки Рівненського академічного українського музично-драматичного
театру.  Презентували події  до  ювілейних дат,  вони пройшли у  формі
творчих вечорів і вечорів пам’яті.

Популяризувалися ювілеї загальноукраїнського рівня: 110-річниця з
дня народження Марії Приймаченко; 70-річчя від дня народження Воло-
димира Івасюка; День пам’яті Небесної Сотні та Героїв АТО, День па-
м’яті  та  примирення;  День матері  – літературно-художній вечір в  колі
учасників ГО «Єдина родина Рівненщини» – рідних загиблих в АТО.

У  відділі  обслуговування  документами  з  мистецтва  набули  попу-
лярності цикли заходів,  що об’єднали відвідувачів та учасників за інте-
ресами. Наприклад, у форматі «Зустрічі без краваток» відбулося цікаве
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спілкування з  дитячими письменниками Рівненщини,  творча зустріч  з
фольклорним ансамблем «Горина»: до 40-річчя колективу, зустріч з  Гео-
ргієм і Емілією Морозюками – подружжям акторів Рівненського акаде-
мічного українського муздрамтеатру, рівненською письменницею Іван-
ною Голуб.  Виявили активність учасники гуртка «Поетичне коло»,  що
об’єднує людей, які пишуть прозу і поезію, готові зустрічатися щомісяч-
но, щоб показувати творчі роботи. Для них Г. М. Конарчук організувала
зустрічі з рівненськими поетами Тамарою Бацмай та Сергієм Шевчуком.

Група молоді провела «Культурологічні
читання» у  триденному циклі  публічних
лекцій.  Об’єктом їх  уваги стали різні  по-
статі – Ван Гог, Квітка Цісик, Леонардо ді
Капріо,  Едіт  Піаф,  Джо Дассен,  Патрісія
Каас, Стів Джобс, Ірина Хакамада [464].

Було ініційовано чимало заходів для ак-
тивних молодих людей. Майстер-класи та
психологічні  тренінги  з  особистісного  і
професійного зростання від психологів – В.
Панасюка та І.  Голуб – у межах проєкту
«Трансформація 3D: Думай. Дій. Досягай».
В  клубі  «У світі  прекрасного» відбулися
імпрези: «Від класики до сучасності» – зус-
тріч з  рівненськими музикантами Інною і
Сергієм Жовнірами; «Цей вічний джаз»: до
Міжнародного дня джазу;  «Іоан Пінзель
«Легенда і реальність»; «Співають рівняни»
– за участі артистки Рівненської обласної
філармонії Галини Швидків та її учнів.

Засідання гуртка «Поетичне коло»

Аргентинське танго
у відділі мистецтв
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Популярність  танцюваль-
них вечорів з роками не стала
меншою.  Вечірка  з  майстер-
класом  і  мілонгою  до  Все-
світнього дня танго «У полоні
танго»  провели  учасники
спільноти  «Тангенс  –  арген-
тинське  танго  у  Рівному».
Після  вечірки  щотижнева
аудиторія  тангерів  стала
чисельнішою.

Продовжував  діяти  Клуб
підлітків  – любителів  анімації
«JunketsuRV»,  у  якому щосу-
боти збиралися 50 учасників.

Відбулися активності з екскурсійної діяльності у межах
проєкту «Живе краєзнавство»: екскурсії найстарішими ву-
лицями міста та міським парком; вуличні екскурсії сакраль-
ними спорудами та краєзнавчою експозицією «Рівненщина

літературна», а також екскурсії бібліотекою з потенційними користува-

Прихильники аргентинського
танго

Вечірка «У полоні танго»
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чами. В цілому було охоплено 1200 людей.

Це був урожайний виставковий рік. Було презентовано
13 виставок образотворчого мистецтва та  фотографії,  як
ось,  наприклад:  «Персональна виставка художниці  деко-
ративно-прикладного мистецтва з м. Нетішин (Хмельницька
обл.) Клавдії Тарарук»; виставка художника-аматора Бори-

са Кирилюка;  «Великодня писанка» (за підготовки та участі  народних
митців декоративно-ужиткового мистецтва); виставка творчості худож-
ньої студії «Чаювання з музою»; фотовиставка О. Харвата «Я – україн-
ка, я – мама героя»; виставка пленерних робіт рівненських та білорусь-
ких художників  «Гоща історична»;  персональна виставка рівненської
художниці Катерини Савчук; фотовиставка грецького художника Іоан-
ніса  Лукоріса  «Грецька церква»;  вишиті  картини рівнянки Валентини
Вовк. Завдячуючи широкій рекламі виставок, люди, гуляючи, ідуть пере-
глядати виставки у бібліотеку.

Відділ обслуговування документами з мистецтва у рамках культурних
заходів включив для відвідувачів пропозицію з рухової терапії. Тренер з
ГО «Спорт для всіх» тричі на тиждень проводила рухові тренінги, окрім
того, щонеділі, відбувалися заняття з оздоровчої гімнастики «Хаду» під
керівництвом  тренера.  Бажаючим  пропонувалися  тематичні  уроки,

Бібліотекарі проводять екскурсії вулицями середмістя
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спортивні ігри, рекомендації літератури. Цим напрямом керувала бібліо-
текар Галина Конарчук.

Працівниками відділу обслуговування документами з мистецтва про-
довжено формування цифрового контенту. До 60-річчя Тетяни Лукаше-

Гості з художньої студії «Чаювання з музою»

Фотовиставка О. Харвата «Я – українка, я – мама героя»
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вич,  художниці  декоративно-ужиткового  мистецтва,  доповнена  вже
існуюча колекція. Опрацьовано та опубліковано у «Мистецькій галереї
Рівненської обласної бібліотеки» матеріали про 15 рівненських худож-
ників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, твори яких були
презентовані в Рівненській ОУНБ.

Серед представлених митців: Клавдія Тарарук, Аліна Степанюк, Кос-
тянтин Степанюк, Борис Кирилюк, Олександр і Тетяна Соловей, Олек-
сандра  Промська,  Ольга  Осейчук,  Павло  Петросюк,  Василь  Познік,
Людмила  Пікіна,  Галина  Соколовська-Герба,  Юлія  Гончарова.  Над
поповненням цифрових ресурсів  працювала головний бібліотекар від-
ділу Наталія Оксанич. Відбулися колективні виставки «Великодня писан-
ка 2019», «Гоща історична. Пленерні роботи» [465].

Для користувачів рублічних бібліотек області організували відеокон-
ференції  з  циклу «Реформи в державі:  роз’яснення фахівця» за участі
провідних спеціалістів органів управління та правників, що було корис-
но для саморозвитку бібліотекарів і клієнтів бібліотек. Розкривались такі
теми,  як:  «Запобігання домашньому насильству»,  «Дійсність договорів
по мікрокредитах, укладених через мережу», «Юридичні аспекти діяль-
ності ОСББ», «Оренда землі», «Спадщина: особливості оподаткування»
та ін. На цих заходах були присутні більше як 5000 осіб.

Із персоналом бібліотеки проводилася системна робота,
спрямована на розвиток інноваційних послуг,  підвищення
персональної інформаційної культури і  культури клієнтів,
використання мультимедійних технологій,  розвиток мере-

Цифрова колекція, присвячена Тетяні Лукашевич
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жевої  взаємодії;  робота  у  соціальних мережах,  запис  та  редагування
аудіокниг, аудіоподкастів у програмі Аudacity, медіаграмотність (як не
стати інформаційною маріонеткою), створення мультимедійної презен-
тації та інші. Для нових фахівців було організовано вивчення технологі-
чних ланок процесів:  обслуговування,  формування ресурсу,  підтримки
комунікацій.

Спеціалісти бібліотеки взяли участь у семінарах, тренінгах, конферен-
ціях і форумах, в т.ч. і міжнародних та за підтримки представників США
в Україні та Німеччини. Цьогорічний Х Львівський міжнародний бібліо-
течний форум «Нова бібліотека – відповідальність кожного» надав мож-
ливість  проведенню  дискусійної  платформи  «Соціальна  інклюзія  та
бібліотека», де модератор – директор РОУНБ В. П. Ярощук – предста-
вила цікаві  практики у  дискусії  з  фахівцями України,  членами УБА. В
дискусії  взяли участь бібліотекарі  П.  С.  Поліщук,  М. І.  Боболович,  які
подали цікавий досвід «Вистава у бібліотеці: адаптація для людей з по-
рушеннями слуху і зору».

Бібліотечну практику збагатили професійні візити до бібліотек м. Бер-
дичів (Житомирщина) і  м.  Холм (Польща),  де відбулося спілкування зі
спеціалістами та вивчення структури і змісту, форм роботи, які застосо-
вують як вітчизняні  бібліотекарі,  так і  бібліотекарі  Польщі.  Ознайом-
лення з історичною спадщиною доповнило знання з історії культури.

Промоутери дискусійної платформи, м. Львів
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Професійні візити бібліотекарів області у м. Бердичів (Житомирська область)
і бібліотеки м. Холм ( Польща)
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У бібліотеці відбулася Всеукраїнська науково-практич-
на конференція «Роль бібліотеки в реалізації Цілей сталого
розвитку 2016-2030», яка залучила професіоналів для обго-
ворення  ролі  бібліотек  у  сучасних  громадах.  Успішними
практиками ділилися бібліотекарі  публічних та вузівських

бібліотек Львова, Запоріжжя, Сум, Харкова, Луцька, центральних рай-
онних бібліотек Рівненщини. В роботі конференції взяла участь Світла-
на Хомяк – заступник начальника обласного управління культури, Олек-
сандр Корольчук  –  заступник начальника  управління  інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, Ольга Кашевська – ре-
гіональний координатор ПРОООН з досягнення Цілей сталого розвит-
ку,  Валентина Пашкова – координаторка американських центрів  По-
сольства США в Україні, доктор історичних наук [466].

Викликала актуальний інтерес  серед бібліотечних спеціалістів  тема
круглого столу «Бібліотека як центр для розвитку неформальної осві-
ти». Особливого поширення в бібліотеках набули освітні програми: циф-
рова  грамотність,  мовно-лінгвістичні,  культурно-мистецькі,  здоро-
в’язбережувальні,  еко-виховні,  особистісно-розвиваючі  та  інші.  Учас-
ники круглого столу підкреслили, що виступають провайдерами нефор-
мальних освітніх  послуг,  розвивають партнерство для організації  на-
вчання мешканців  громад,  надають свої  локації  та  ресурси.  Власними
практиками ділилися бібліотекарі Рівненської ОУНБ, ЦБС м. Рівне, Бе-
резнівської, Здолбунівської ЦРБ, Клеванської ОТГ. Учасниками кругло-
го столу були напрацьовані рекомендації. Модератором була заступник
директора Рівненської ОУНБ Олександра Промська [467].

Створюючи умови для розвитку членів громади, бібліотекарі області
виявляють активність для участі у вебінарах та відеоконференціях. На-
приклад,  відеоконференція  з  циклу «Реформи в  державі:  роз’яснення
фахівця» за участі провідних спеціалістів органів управління та праців-
ників корисна для саморозвитку бібліотекарів і клієнтів бібліотек. Відбу-
лися заходи на  такі  теми,  як  «Запобігання домашньому насильству»,
«Дійсність  договорів  по  мікрокредитах,  укладених  через  мережу»,
«Юридичні  аспекти  діяльності  ОСББ»,  «Оренда  землі»,  «Спадщина:
особливості  оподаткування»  та  інші.  На  цих  заходах  були  присутні
більше 5000 осіб [468].
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Цьогоріч з березня було впроваджено нову Структуру
КЗ  «РОУНБ»  РОР,  розроблену  відповідно  до  Наказу
Міністерства культури України № 900 від 22.08.2012 р.

Структура
КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» РОР

на 2020 рік
 1. Адміністрація
 1.1. Директор
 1.2. Заступники директора:
 1.2.1 – з наукової роботи та автоматизації
 1.2.2 – з господарської роботи
 1.3. Головний інженер
 1.4. Юрисконсульт
 1.5. Канцелярія
 2. Бухгалтерська служба
 3. Відділ формування фондів
 3.1. Сектор каталогізування
 4. Відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів
 5. Відділ документів іноземними мовами
 6. Відділ мистецтв
 7. Відділ краєзнавства
 8. Відділ документів із гуманітарних наук
 8.1. Сектор документів із економічних, технічних та природничих наук
 9. Відділ соціокультурної діяльності
 9.1. Сектор інтернет-центру
 10. Відділ обслуговування користувачів
 11. Відділ абонемента
 12. Відділ наукової інформації та бібліографії
 13. Науково-методичний відділ
 13.1. Сектор рекламної та редакційно-видавничої роботи
 14. Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів
 14.1. Сектор інформаційних технологій
 15. Господарський відділ [469].

Розроблені нові Положення про діяльність відділів та внесені зміни у
Посадові інструкції працівників бібліотеки.

2020
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Наприкінці 2019 року укладено та подано на розгляд обласної ради
Програму розвитку КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека» РОР на 2021–2022 роки», що базується на Стратегії розвитку
бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для
забезпечення сталого розвитку України» та Програмі розвитку культу-
ри Рівненської області на період до 2022 року (Рішення № 859 від 16 бе-
резня 2018 р.).

Програма передбачає напрями розвитку бібліотеки:
– регулювання релевантності діяльності бібліотеки нормативно-пра-

вовим засадам у сфері культури та стандартам бібліотечно-інформатив-
ної галузі;

– підтримку системи бюджетного фінансування, гарантованих зако-
ном основних бібліотечних послуг, залучення та використання надход-
жень з інших джерел;

– сприяння створенню нової архітектури інтеґрованої бібліотечної
системи області на основі універсального доступу до інформаційних ре-
сурсів;

– підтримку професійного розвитку персоналу бібліотеки через сис-
тему заходів неформальної освіти;

– модернізацію матеріально-технічної бази та інформаційно-техноло-
гічної інфраструктури бібліотеки;

– інтенсивний розвиток, актуалізацію документно-інформаційних ре-
сурсів РОУНБ на традиційних і електронних носіях та забезпечення до-
ступу до них;

– розвиток читання через систему соціального партнерства;
– збереження українського культурного надбання у частині докумен-

тних ресурсів;
– науковий супровід розвитку бібліотек в умовах якісних змін.
Відповідно до вищезазначеної Програми було затверджено Програ-

му розвитку КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
РОР на 2021 рік.

Вперше в історії діяльності бібліотека була закрита і не обслуговувала
користувачів. Це сталося у зв’язку з поширенням коронавірусної хворо-
би (COVID-19) та на виконання Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб» № 1645-ІІІ від 6.04.2000 р. Колектив перебував
на простої з 17 березня до 21 червня, бібліотека була зачинена для
відвідувачів до 19 липня. Після відновлення роботи ще декілька разів вво-
дилися карантинні обмеження для відвідувачів і зміна графіків обслуго-
вування. Обслуговування здійснювалося з дотриманням рішень прото-
колів Комісії з питань ТЕБ та НС Рівненської області, рекомендацій Го-
ловної санітарної інспекції та Міністерства охорони здоров’я, а також з
врахування рівня епідемічної небезпеки у Рівненській області.



369

Бібліотекар Інтернет-центру «Окуляр» П.  С.  Поліщук
цьогоріч  навчав незрячих та  слабозорих користувачів  на-
вичкам використання смартфону. Пройшовши такі курси у
бібліотеці, набувши нових навичок, вони зможуть полегши-
ти собі життя.

Пропонувалося навчання з використання Інтернету та освоєння ПК
для людей старшого віку. Враховуючи епідеміологічні обмеження даною
послугою скористалося лише 76 людей.

Бібліотека долучилася до національної кампанії з цифрової грамот-
ності «Будь на часі». Працівники пройшли навчання та пропонували ко-
ристувачам «Базові цифрові навички» за новим сучасним форматом он-
лайн-навчання – освітні  серіали.  Це клієнтоорієнтована послуга і  вона
набула поширення.

За фінансової  підтримки ОДА було реалізовано проєкт Рівненської
ОУНБ  «Бібліотека  –
інклюзивний простір для
молоді».  Керівником
проєкту був  М.  І.  Бобо-
лович за активної  участі
М.  М.  Новікової.  Вони
об’єднали  інтереси  мо-
лодих осіб з інвалідністю
та  студентів,  майбутніх
логопедів,  організували
корисне й змістовне доз-
вілля [470].

Пресконференція
проєкту

«Бібліотека –
інклюзивний
простір для

молоді»
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У рік пандемії ще більшого значення набула бібліотечна
громадська діяльність. Хоча кількість членів РОВ УБА знач-
но зменшилася, проте актив продовжував працювати. Що-
річна конференція  РОВ УБА пройшла в  онлайн-форматі,
об’єднала 137 людей.  Було обговорено виклики для ГО та

орієнтири  на  наступний  рік.  Відбувся  діалог  з  правових  питань  для
організації роботи галузі в умовах централізації.

Умови карантину зруйнували деякі плани ГО, але відбувся підсумко-
вий 10-й конкурс «Краща книга Рівненщини», визначені переможці в усіх
номінаціях.  Також відбувся  конкурс  на  «Кращу сільську  бібліотеку»
2020 року.

За  результатами  обласного  конкурсу-огляду  сільських  бібліотек
Рівненщини «Краща сільська бібліотека» журі визначило переможців: у
номінації  «Сучасна бібліотека громади» – бібліотеку села Вільгір Буг-
ринської сільської ради (бібліотекар О. М. Лисюк) та Половлівську пуб-
лічно-шкільну бібліотеку ЦСПШБ Володимирецького району (завідувач-
ка Н. М. Басюк); у номінації «Промоція читання» перемогу здобули: В.
С. Кузьмич, провідний бібліотекар публічно-шкільної бібліотеки с. Сту-

Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек та
нагородження переможці конкурсу «Краща сільська бібліотека»
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дянка Смизької ОТГ, і Л. П. Місюка, бібліотекар с. Кам’яне Рокитнівсь-
кого району. Окрім дипломів переможці отримали предмети інтер’єру та
зручності для проведення заходів у бібліотеках.

В  онлайн-режимі  відбувалися  методичні  заходи.  Так,
привертає  увагу  круглий стіл  на  тему:  «Посилення спро-
можності публічних бібліотек в контексті цифровізації сус-
пільства», до якого долучилися півсотні бібліотек Рівненсь-

кої і Харківської областей. Важливість цієї теми у своєму виступі відзна-
чила начальниця обласного управління культури Рівненської ОДА Лю-
бов Романюк.

Голова ОДА В. Коваль вітає переможців конкурсу «Краща сільська бібліотека»

Круглий стіл на тему: «Посилення спроможності публічних бібліотек...». Доповідає
Людмила Глазунова, канд. наук із соціальних комунікацій, заст. директора з наукової

роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, голова
Харківського обласного відділення (філії) Української бібліотечної асоціації
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«Промоція  читання  та  реалізація  кроссекторальних  літературних
проєктів у бібліотеках області» – такою була тема ще одного круглого
столу фахівців. До заходу долучилися 43 учасники.

Представлені  практики адаптації  до карантинних обмежень.  Низка
рекомендацій учасників обговорень була адресована як спеціалістам, так
і  органам місцевої  влади.  За матеріалами круглих столів  підготовлено
збірники тез  і  доповідей  у  е-форматі,  які  були  опубліковані  на  сайті
бібліотеки [471].

Це  був  рік  ме-
ценатів,  які  підтри-
мували бібліотеки.

Рівнянка  Вален-
тина  Михайлівна

Осмолович,  підприємниця,
придбала і подарувала бібліотеці
унікальне видання, цінний фолі-
ант,  копію  оригінального  і  по-
вного тексту «Літопису Самійла
Величка».  Праця охоплює події
1620–1700 рр.  Книга увійшла до
переліку  рідкісних  і  цінних  ви-
дань.  Відбулася презентація,  на
якій  виступили  рівненські  нау-
ковці О. В. Крупка і В. І. Цибуль-
ський.

Бізнесмен  Андрій  Більчук
подарував  бібліотеці  великий
SMART-телевізор для демон-
страції візуального контенту в
«Світлиці».

Бажали  залишитися  невідомими  дару-
вальники меблевого куточку для занять  у
групі  для  відділу  соціокультурної  діяль-
ності, а також SMART-телевізора для пока-
зу фільмів з тифло- і сурдоперекладом. Так
утворився  куточок  переглядів  фільмів  у
відділі соціокультурної діяльності.

26  листопада,  у  межах робочої  поїздки
Рівненщиною, Міністр культури та інфор-
маційної політики України Олександр Тка-

Валентина Осмолович дарує
копію оригінального і повного тексту

«Літопису Самійла Величка»
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ченко відвідав бібліотеку. Під час візиту він ознайомився з оновленими
інтер’єрами приміщення, STEM-лабораторією, Інтернет-центром «Оку-
ляр», бібліотечною аудіостудією та численними локаціями для комуніка-
ційної діяльності користувачів.

Зліва направо:
начальниця обласного

управління культури
Л. Романюк,

голова Рівненської
облдержадміністрації

В. Коваль,
заступник голови

облдержадміністрації
С. Гемберг,

міністр культури
та інформаційної
політики України

О. Ткаченко
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Особливе враження справила STEM-лабораторія у відділі документів
іноземними мовами, яка поповнилася новими матеріалами. Було придба-
но: навчальний робот STEM-конструктор Makeblock mBot v1.1, високо-
технологічний  робот-шар  Mini  Sphero,  набір  для  дитячої  творчості
Makey Makey, ігрова система Рlay Osma, яка призначена для гри на iPad,
через неї користувачі можуть поєднувати реальну гру з електронною і
опановувати англійську лексику, швейна машина Minerva Next 141D. На
запити відвідувачів було придбано добірку пазлів та головоломок. Зага-
лом у STEM-лабораторії відбулося 29 заходів,  які відвідали 500 людей.
Заходи  мали  прикладний  характер:  «Вивчаємо  німецьку  граючись:
німецькомовні ігри Spachmemo, KettenCragen, Bilber Bingo, «Пізнаваль-
не читання в  3D-форматі»,  «Від простого до складного з  швейною ма-
шинкою»,  «Ігрова кімната для юних ерудитів».  Придбання здійснені  у
межах проєкту «Вікно в Америку».

Цьогоріч цифрова бібліотека поповнилася БД «Рівнен-
щина. Минуле і сьогодення», яка представляє електронний
каталог та повні тексти документів, відео- і фотодокументи
з  різних питань  життєдіяльності  краю.  База  даних нара-
ховує 8 000 документів і постійно оновлюється. Її укладач –

бібліотекар Лідія Буза. Формування контенту розпочато колегами з рай-
онних бібліотек.

19 віртуальних виставок опубліковано на сайті  бібліотеки – це най-
більша щорічна кількість. Усі вони представляють оригінальну і актуаль-
ну краєзнавчу тематику, їх перегляд сягає тисячу і більше разів.

STEM-лабораторія



375

Продовжувалося формування ресурсу для людей з інва-
лідністю по зору – створення аудіоконтенту та  представ-
лення на  сайті  «Аудіобібліотека» (http://audio.libr.rv.ua).
Працівники бібліотеки начитали книги: Л. А. Василевська –
Х. Мусман «Місто моє розстріляне» та Є. Цимбалюка «Ре-

дут», Р. О. Гірак – О. Захарченко «Хутір», А. І. Хамедюк – Н. Топської
«Артемій Ведель» та А. Лимич «Ельвіра в Країні Котів», Г. М. Конарчук
– З.  Дідич «Фіалки тюремних мурів»,  Л. А. Шапірко – О. Захарченко
«Вертеп», К. Г. Гоч – А. Доломан «Невдаха, або Ласкаво прошу до мого
світу», Н. В. Войтович – В. Басараби «Калинова кров» та О. Медвєдєвої
«Рівненський букварик». У новій рубриці «Аудіобібліотеки» – «Рівняни
з інвалідністю – стипендіати» – представлено 5 аудіоподкастів про лю-
дей з інвалідністю з Рівненщини, які є стипендіатами голови ОДА, облас-
ної ради та міського голови.

Для  незрячих  продовжувалося  аудіювання  екскурсій  середмістям
Рівного, представлених на сайті бібліотеки.

На сайті  бібліотеки опубліковано дві  цифрові  колекції
«Дослідник з  душею письменника і  художника – Валерій
Войтович» та «Вселенська тимчасовість» Анатолія Крилов-
ця», доповнено колекцію «Відчуття коріння …», присвячену
Миколі Тимчаку [472].

Сайт «Аудіобібліотека»
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Цьогоріч бібліотека підтримувала 5 сайтів:  «Рівненська обласна уні-
версальна наукова бібліотека»,  «Освітній  навігатор»,  «Революція Гід-
ності.  Війна.  Рівненщина»,  «Аудіобібліотека»,  «Історична Волинь».  За
розпорядженням  обласного  управління  культури  було  закрито  сайт
«Рівненщина туристична». Припинив роботу блог «Порадник читача».

Бібліотеку відвідав Всеукраїнський проєкт «Сильні  ду-
хом. Мами». Героїні світлин – мами загиблих воїнів. Жінки
на світлинах, зображені у дизайнерському вбранні, привер-
нули  увагу  рівнян.  Відкриття  виставки  було  теплим,
дружнім і резонансним для усіх учасників.

Цифрові колекції Анатолія Криловця і Валерія Войтовича
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До 79-ої річниці жахливого симво-
лу  Голокосту  –  масових  розстрілів
мирного населення в  урочищі  Бабин
Яр  –  у  бібліотеці  відбулася  лекція
професора Рівненського державного
гуманітарного університету Максима
Гона.  Він розповів присутнім про ук-
раїнські  родини з  Рівненщини та Во-
лині,  які  рятували життя євреям.  Де-
монструвала виставку «Людяність над
безоднею  пекла»  громадська  ор-
ганізація  «Мнемоніка».  Зустріч  була
доповнена  книжковою  виставкою
«Пам’ятаємо».

2020 рік  проголошений Всесвітнім
Роком Біблії. У бібліотеці відбулося декілька заходів. Один із них прой-
шов під  проводом протоієрея Свято-Воскресенського кафедрального
собору міста Рівне і ректора Рівненської духовної семінарії Сергія Лу-
чаніна. Отець Сергій розповів присутнім про Старий і  Новий Заповіти,
про переклади Біблії  українською мовою. А також про найдавніший з
нині  відомих  текстів  –  Нобельське  Євангеліє  (1520  р.),  історію  його
віднайдення та ознайомив з  факсимільним виданням.  Була привернута
увага до маловідомого Святого письма Дубенського Четвероєвангелія,
представлено його значення.

Окремо була організована зустріч з працівниками культурно-архео-
логічного центру «Пересопниця»,  які  привезли факсимільне  видання
«Пересопницького Євангелія». У бібліотеку прибула громада села Пере-
сопниця на чолі з головою сільської ради та священником архімандри-
том Григорієм церкви Св. Миколая. Любов до своїх святинь була в очах
учасників  заходів.  Про історію Української  православної  церкви та  її
священство розповів у лекції доктор історичних наук, голова рівненсь-
кого  товариства  «Меморіал»  Володимир Борщевич.  У  залі  зібралися
люди старшого віку та студенти духовної семінарії. Організатор заходів
– головний бібліотекар Н. М. Кожан.

Значна частина масових заходів  з  популяризації  літератури різної
тематики була переведена в систему онлайн.

Зустріч з українкою з Мадриду (Іспанія), авторкою поетичної збірки
«Жінка з далекої дороги» Г. Коризмою відбулася через онлайн-спілку-
вання, звучали вірші у виконанні авторки та пісні на її слова авторів му-
зики – Валентини Слуквіної та Тетяни Леус.

Максим Гон демонструє виставку
до роковин розстрілів у Бабиному Яру
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Міжнародний день  прав  людини також відзначався  в
онлайн-форматі. Було здійснено коментар для осіб з інва-
лідністю про зміни у законодавстві. З бібліотеки про це по-
відомили  спеціалісти  департаменту  розвитку  адмініс-
тративних послуг, соціальної, молодіжної політики і спорту

ОДА. В онлайн-режимі їх консультації чули в бібліотеках області.
Онлайн відбувалися й  інші  заходи,  як  ось,  наприклад:  конференція

«Профілактичні  заходи з  недопущення інфікування медичних праців-
ників Covid-19 з урахуванням аналізу причин виникнення гострих про-
фесійних  захворювань,  спричинених  «SARS-CoV-2».  Всього  таких
інформативних заходів  (відеоконференцій,  вебінарів,  навчань,  лекцій)
було проведено близько 80, у них взяли участь 4620 учасників. Частину
відео  із  заходів  виставлено на  ютюб-каналі  бібліотеки.  Заходи орга-
нізовувалися завідувачкою сектору Людмилою Поліщук.

Продовжувалася  співпраця  з  патрульною  поліцією
міста.  Цього  разу  поліцейські  провели захід-тренінг  про
діяльність поліції, де присутні оглянули обладунки, сміливі
приміряли бронежилети. Захід зініціювала Валентина Бен-
дюг, головний бібліотекар.

Відбулися культурологічні читання «Люди, які змінили світ», що про-
ходили у відділі мистецтв. Це студенти з РДГУ «тренувалися» з «Рито-
рики» і отримали зацікавлених слухачів і їх високу оцінку.

У зв’язку з карантинними обмеженнями не стали приходити у бібліо-
теку шахісти похилого віку, проте працівники РОУНБ розгорнули зма-
гання молоді з опанування настільних ігор у відділі документів інозем-

Зустріч із Г. Коризмою, українкою, що нині мешкає в Мадриді (Іспанія)
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ними мовами і у відділі документів із гуманітарних наук.
Великий цикл заходів пройшов за участі Рівненської обласного відді-

лення Національної  спілки письменників
України на чолі  з  головою Іриною Бако-
вецькою-Рачковською.  Заходи були при-
свячені  пам’яті  Михайла Дубова,  україн-
ського  поета,  презентації  видання  «Час
говорити» (альманах творів про людей, що
борються  з  онкохворобою);  зустрічі  з
рівненськими  письменницями  Оленою
Медведєвою  і  Валентиною  Люліч.  Вони
представили нові  дитячі  книги та  розпо-
віли про роботу над їх художнім оформ-
ленням. З Олександром Євтушком говори-
ли про письменника і  бібліотеку,  про су-
часну прозу і  про новий роман «Чорний
солдатик».  Відбулося вручення премії  ім.
Світочів  Ірині  Баковецькій-Рачковській
від  Рівненської  облдержадміністрації  та
презентація  її  нової  книги «Торчки,  або
Ґрант на контрабанду»,  що супроводжу-
валася етновіршами та цікавими історіями
про прототипів  героїв  книги.  Автограф-
сесія завершилася спілкуванням.

Сергій Гемберг вручає
премію ім. Світочів
Ірині Баковецькій-

Рачковській

Учасники презентації книги Ірини Баковецької-Рачковської
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Карантин зламав усі терміни підведення
підсумків  щорічного  обласного  конкурсу
«Краща книга Рівненщини». За послаблен-
ням карантину на вулиці перед бібліотекою
відбулися  урочистості,  вручені  відзнаки
[473].  Громадське  об’єднання «Рівненське
обласне відділення УБА» було нагородже-
но грамотою обласного управління куль-
тури облдержадміністрації за вагомий вне-
сок у  виявленні  та  популяризації  кращих
видань  авторів  Рівненщини,  виховання
культури читання і любові до місцевої кни-
ги серед дітей і молоді та з нагоди 10-річчя
обласного конкурсу «Краща книга Рівнен-
щини». Грамоту вручила начальниця управ-
ління культури і  туризму Рівненської обл-
держадміністрації Любов Романюк.

Окрасою зимових вечорів  стали  зустрічі  у  відділі  соціокультурної
діяльності. У Всесвітній день української хустки відбулася лекція – «Ху-
стка:  історія  та  значення в  обрядах,  традиціях українського народу».
Лекторка  –  заслужена  діячка  мистецтв  України,  доцентка  кафедри
Інституту мистецтв РДГУ Раїса Цапун. Присутні ознайомилися з вистав-
кою книг з даної теми. Звучали пісні про хустку, відбувся майстер-клас

Переможці конкурсу «Краща книга Рівненщини» 2020 року

Каталог книг, виданих
на Рівненщині 2019 року
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із вив’язування хусток, який демонструвала Раїса Цапун. Присутні при-
несли власні  хустки,  розповідали про їх історію. Організатором заходу
була бібліотекар Галина Споденюк.

Ще одна мистецька імпреза змінила інтер’єри холу третього поверху.
Роботи за 25 років своїх учнів, студентів РДГУ, представила Іванна То-
кар, членкиня ГО «Колоарт». 25 робіт: гобелен, гарячий батик, об’ємно-
просторові композиції доповнили портрет викладачки кафедри образот-
ворчого та декоративно-ужиткового мистецтва РДГУ.

Неперевершену  увагу  відвідувачів  викликали  зустрічі  з  родинами
митців  Рівненщини:  династії  акторів  театру Лозовських,  музикантів  та
митців Грицаїв, диригентом Галиною Івченко, солістом-виконавцем Пав-
лом Подкопаєвим з родини музиканта, хормейстера, керівника хору ве-
теранів «Патріот» Тетяни Подкопаєвої.

Бібліотека приділяла багато уваги рекламній діяльності,
активно співпрацювала з журналістами рівненських медіа.
Це – Петро Мідріган, Микола Кульчинський, Анатолій Гу-
менюк, Микола Береза, Валентина Романюк, Микола Бре-
жицький,  Олександр Мельничук,  Наталія Демедюк,  Діана

Храбан, Володимир Борщевич, Людмила Мошняга, Катерина Баранчук,
Володимир Ісаєв, Олена Семенович, Володимир Струс, Павло Невесен-
ко, Аліна Пицька, Мирослава Бзікадзе, Василь Герус, Анна Щавінська,
Ольга Підгородецька, Катерина Сірук, Світлана Пікула й ін.

Учасники лекції «Хустка: історія та значення в обрядах,
традиціях українського народу»
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Цьогоріч  через сайт бібліотеки було опубліковано 855
новин.  Започатковано нову форму промоції  бібліотечних
послуг і подій у форматі відео, що публікуються у соціаль-
них мережах та в ютубі. Створені такі відео: рекламний віде-
оролик на послугу «Школа комп’ютерної грамотності для

дорослих» (відділ соціокультурної діяльності), відеоролик відділу доку-
ментів іноземними мовами «Вивчення німецької мови для дітей із зайчи-
ком Хансом «Deutsh  mit  Hans  Hase»,  проморолик до  циклу тренінгів
«Медитація або наука щастя» (відділ документів із гуманітарних наук),
проморолик виставки  майстрів  з  Вараша «Мелодії  вічного  джерела»
(відділ мистецтв),  відеоанонс на лекцію-бесіду «Хустка:  історія та зна-
чення в обрядах, традиціях українського народу» за участі заслуженої
діячки  мистецтв  України  Раїси  Цапун (відділ  соціокультурної  діяль-
ності).

Найпопулярніше джерело у соціальних мережах – Фейсбук. У ньому
опубліковано  2600  постів,  на  сторінку  підписано  4709  людей  (з  них:

Учасники імпрези, на якій Іванна Токар представила роботи своїх учнів за 25 років
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жінки – 78%, чоловіки – 22%), діапазон за віком – від 13 до 65 років. Було
запроваджено новий формат публікацій – розповіді (stories), доступні 24
год. після опублікування. За рік їх було поширено 564. У Інстаграм за рік
розміщено 261 публікацію, використання відбувалося останні два роки.
Загальна кількість підписників – 1670. З них нових – 543. За місяць кон-
тентом охоплено 31101 чоловік. З 2019
року діє Телеграм-канал. Підписників
– 118 чоловік. Загальне число повідом-
лень  –  1056.  У  середньому  за  місяць
поширено 88 повідомлень,  репостів  –
653 [474].  Бібліотекою здійснювалося
вивчення  використання  та  додаткові
можливості  соціальних  мереж.  Над
цим  працювали  модератори  –  про-
відний методист А. Серветник і завіду-
вачка сектору І. Давидчук, бібліотекарі
структурних підрозділів.

Відбулася презентація
науково-допоміжного
біобібліографічного  по-
кажчика, виданого бібліо-

текою  у  серії  «Славетні  земляки»  –

Рекламна листівка «Школа комп’ютерної грамотності для дорослих»

Покажчик «Премії Рівненщини
за досягнення у сфері літератури,

культури і мистецтва»
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«Премії Рівненщини за досягнення у сфері літератури, культури і мис-
тецтва»,  що  охоплює  інформацію  про  переможців  26-ти  обласних,
міських і районних премій Рівненщини. Укладачі покажчика – Лідія Ма-
лишева і Тетяна Матушевська. Дану бібліографічну працю високо оціни-
ли Ірина Баковецька, Богдан Столярчук та інші учасники заходу.

Були припинені роботи з реконструкції приміщення: не
виконано освітлення даху; опорядження забудованої шах-
ти ліфту; встановлення ліфту для маломобільних груп; туа-
лету для осіб з інвалідністю; опорядження ґанку головного
входу та  літньої  тераси;  ремонт  головного  входу;  благо-

устрій території.
Цьогоріч власними силами виконані косметичні ремонти в коридорах

і кабінетах: ремонт сходів (3–4 поверхів); поточний ремонт щитової; цик-
лювання та  лакування підлоги холу 3-го поверху;  ліквідація  наслідків
аварії тепломережі; ремонт пасажирського ліфта на 4 зупинки; повірка
контрольно-вимірювальних приладів; протипожежні заходи.

Регулярно проводилися  заходи протиепідеміологічного  характеру
згідно вимог Міністерства охорони здоров’я України.

80-річний ювілей бібліотека відзначила 24 лютого [475].
Ідея сценарію святкування була оригінальною – у бібліотеці
як у «Посольстві Книги» відбувся прийом.

На  урочистості  зібрався  увесь  колектив  та  ветерани
бібліотеки: Л. П. Зиткіна, В. П. Літковець, Р. П. Мельник,

Л. В. Мельник, М. І. Побережник, Л. Т. Побережник, Г. Л. Дзівак, Р. О. Ка-
закова, Н. О. Нікітіна, В. К. Рунович; директори обласних бібліотек –
Н. А.  Назарук,  С.  А.  Патрикей;  директори театрів,  філармонії,  музею,
міських будинків культури і  музичних шкіл,  творчих товариств,  книго-

Працівники бібліотеки зустрічають гостей свята
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торговельних організацій, начальник міського управління культури. Та-
кож прибули на свято: голова і заступник голови обласної ради, голова і
заступник голови облдержадміністрації, начальниця обласного управлі-
ння культури Л. В. Романюк, заступник обласної ради, мер міста Рівне.

Директор і завідувачки відділів зустрічали гостей. А вони пригощали-
ся, слухали музику у виконанні ансамблю скрипалів, фотографувалися з
«живими фігурами» та у фотозонах. Джазовою композицією запросили
гостей до холу третього поверху,  де  усі  розмістилися і  почали лунати
промови і вітання. Виступи перепліталися з піснями. Директор бібліоте-
ки у вітальному слові згадала ветеранів, поцінувала колектив за сумлін-
ну,  плідну  працю,  новаторство,  подякувала  керівництву  області  за
підтримку і особливо за здійснення реконструкції приміщення бібліоте-
ки. Будівля стала теплою, економною і ошатною. Валентина Ярощук про-
голосила  нову  Місію  бібліотеки  –  «Змінювати  життя  громади  через
підтримку цінностей знань, надихаючи й об’єднуючи людей».

До слова був запрошений голова обласної ради Олександр Данильчук
та його заступники – Олексій Бучинський та Сергій Свисталюк, зачи-
тано Розпорядження голови обласної ради № 14-а від 3.02.2020 р. «Про
нагородження почесною відзнакою обласної ради»: Колектив комуналь-

На першому плані: Валентина Ярощук, Олександр Данильчук, Сергій Свисталюк,
Олексій Бучинський. На другому плані – ведучий імпрези Сергій Маркович
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ного  закладу  «Рівненська  обласна  універсальна  наукова  бібліотека»
Рівненської  обласної  ради (директор Валентина Петрівна Ярощук)  за
багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток бібліотечної спра-
ви  на  Рівненщині,  формування  потужного  інформаційного  потен-
ціалу, впровадження і  використання новітніх технологій в обслугову-
ванні користувачів та з нагоди 80-річчя заснування; «Про нагороджен-
ня Почесною грамотою і пам’ятним знаком обласної ради»: О. Л. Промську,
заступника директора; Т.  В.  Панчук, головного бібліотекаря; Л. С.  Сле-
саренко,  завідувачку відділу соціокультурної роботи;  цінним подарун-
ком Л. А. Костильову, провідного бібліотекаря – за багаторічну плідну
працю, високий професіоналізм, впровадження та використання новіт-
ніх  технологій  в  обслуговуванні  користувачів,  популяризацію кращих
книжкових видань і з нагоди 80-річчя установи.

Вручаючи нагороди, очільники висловили вдячність всьому колективу
за новаторство і сучасні підходи у веденні культурологічної діяльності.

Усіх  присутніх  тепло і  щиро привітав  голова облдержадміністрації
Віталій Коваль та  заступник голови облдержадміністрації  Сергій Гем-
берг.  Було зачитано Розпорядження голови ОДА № 79 від  14 лютого
2020  року «Про нагородження Почесною грамотою ОДА»:  Л.  А.  Ва-
силевську, провідного бібліотекаря відділу абонемента; Н. В. Войтович,
завідувачку відділу обслуговування користувачів у читальній залі; О. В. Ко-
зак, головного бухгалтера; М. М. Новікову, провідного бібліотекаря сек-
тору документів з економічних, технічних і природничих наук; Л. А. Ша-
пірко,  головного бібліотекаря сектору документів  з  економічних,  тех-
нічних та  природничих наук – за  сумлінну працю,  значний особистий
внесок у розвиток бібліотечної справи, активну життєву позицію та з на-

Почесними грамотами Рівненської ОДА нагороджені
Олена Козак (фото ліворуч)  і Людмила Шапірко
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годи 80-річчя бібліотеки.  Голова високо оцінив сучасні  методи роботи
працівників бібліотеки, пообіцяв сприяти закінченню реконструкції при-
міщення і співпрацювати на користь громади.

Гарною, барвистою і розлогою промовою привітав бібліотечну спіль-
ноту міський голова Володимир Хомко, згадавши свою наукову роботу
у бібліотеці і численні заходи міжнародного, обласного і міського рівня,
відзначив, що бібліотека є сучасним місцем зустрічей і інтелектуального
розвитку громади міста, вона поєднує в собі місце наукової сили і чудо-
вого, змістовного відпочинку. Він зачитав Розпорядження міського го-
лови № 183-р від 30.02.2020 р. «Про нагородження Почесною грамотою
Рівненської міської ради та Виконавчого комітету з нагоди 80-річчя з дня
заснування Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (ди-
ректор Валентина Петрівна Ярощук)» та вручив нагороду.

До вручення нагород приєдналася начальниця обласного управління
культури Любов Романюк. Вона нагородила Почесними грамотами уп-
равління культури і  туризму Рівненської ОДА: Р. М. Щербан, Т. Є. Ку-
черук, С. П. Ступницьку, Н. І. Слимак, О. П. Шпарук, Ю. В. Мацкевич,
І. А. Козюхно за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи і висо-
кий професіоналізм. Побажала з нагоди 80-річчя закладу цікавих, креа-
тивних ідей, потужного партнерства і вдячних відвідувачів.

Варто повідомити,  що за поданням колективу,  в  зв’язку з  80-річчям
закладу, цьогоріч завідувачка відділу обслуговування користувачів у чи-
тальній залі Наталія Василівна Войтович була нагороджена державною
нагородою – званням «Заслужений працівник культури України».

На зібранні виступили і вручили пам’ятні листи, подяки і  грамоти
І. Вєтров, голова Рівненського обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» ім.
Тараса Шевченка;  О.  Андрєєв,  ректор Малої  академії  наук учнівської
молоді;  К.  Зарічнюк,  керівник студії,  перекладач української жестової

Урочистості зібрали широке коло громади
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мови;  М.  Косинська,  голова ГО «Передзвін»;  О.  Савчук,  директор КП
«Рівнекнига»  РОР;  А.  Черній,  голова  комісії  обласної  ради,  ректор
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної  освіти;
П. Поліщук, керівник ВП ВГО «Генерація успішної дії», Рівненське від-
ділення; А. Пастушенко, голова Рівненського відділення Всеукраїнської
Національної музичної спілки України.

Ліворуч – Почесна відзнака обласної ради (підписана головою Рівненської
обласної ради Олександром Данильчуком), праворуч – Благословенна грамота

від Помісної Української Православної Церкви (підписана
Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм)

Серед гостей свята
(зліва направо):

на передньому плані –
Тетяна Лукашевич,

Петро Давидюк,
Андрій Пастушенко;
на задньому плані –

Інна Петрук,
Валентина Бендюг,
Анжела Хамедюк,

Тетяна Панчук
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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній надав Благословенну
грамоту колективу Рівненської ОУНБ за заслуги перед «Помісною Ук-
раїнською Православною Церквою та побожним народом». Бла-
гословенна грамота з нагрудним хрестом була вручена директору бібліо-
теки Валентині Петрівні Ярощук. Грамоти вручали отець Сергій (Лу-
чанін) і отець Віталій (Лотоцький).

До вітань долучився багаторічний користувач бібліотеки, популяриза-
тор української літератури, професор, доктор філології Ярослав По-
ліщук. Він зачитав власний вірш:

Улюбленій Бібліотеці. Ювілейне

Чи напровесні, чи взимку
Все спішу на Лебединку,
Де приваблює здалека
Обласна бібліотека.

З нею в давній ми приязні,
З нею гаснуть болі власні,
А народжується, браття,
Тут завзяття, як багаття.

Звідки те багаття вражень?
То загадка для одважних –
Для сучасних і майбутніх,
Не розгадана у суті.

Бо не тільки у читанні,
Греків-римлян мудруванні,
Чи в одвічно-безталаннім
Українськім наріканні.

Ми черпаємо тут силу
І вирощуємо крила.
Щоб злетіти – над водою
І над власною бідою.

Місця цього таємниця –
Файні й мудрі працівниці.
Що зустрінуть співомовно,
Привітають щирим словом.
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Не купаються в розкошах,
Не гребуть граблями гроші.
Та для читача, властиво,
Знайдуть посмішку зичливу.

Так було – в свята і будні
Місце це святе і людне.
Дух любові й цноти в книзі,
Хоч як довго жити в кризі.

Хоч підкралася, як зрада,
Уже й дата черевата.
Ювілей – немов печатка,
Та не привід до печальки.

Є ж бо тут майстрів посвята
І досвідченість багата,
Хоч бракує ласки влади
Й щедрих грошиків магната.

Читачі теж є, до чести,
Що долають еверести.
Знань і розумів чужинних
Для добра країв родинних.

Не страшні їм фальші річки,
Ні ремонтів п’ятирічки,
Ні природи шторми-грози,
Ні чиновників погрози.

Ні сезонне замерзання,
Ні об труби спотикання,
Ні бюджету урізання,
Ані віруси з Уханя …

Храму книг на Лебединці –
Не старіть і не журиться,
Лебедіти і радіти,
Сподіватись і весніти.

Ярослав Поліщук,  удячний читач
і шанувальник, 24 лютого 2020 р.
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Урочистим настроєм,  відчуттям високого шанування праці  бібліоте-
карів  прониклися усі  присутні.  Ведучими свята  були Ірина Усович та
Сергій Маркович.

На завершення урочистостей уперше в приміщенні бібліотеки пролу-
нали постріли гармат. З-під куполу посипалися сріблясті конфеті …
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соналом – 11, 15–16, 20, 40, 43, 48, 49, 50,
60, 77, 133, 147, 159, 173, 175, 182, 185, 188,
194, 198, 218, 227–228, 235, 256, 265, 269,
298, 309–310, 340, 363, 368, 385, 388-390

Бібколектор – 19, 20, 41, 42, 47, 58, 60, 65–
67, 69, 130, 144, 163, 180, 182

Бібліоміст – 134, 238–239, 246, 254, 258,
262–263, 269, 272, 275, 291, 304–305

Видвнича діяльність – 28, 64, 66, 71, 92, 94,
96–97, 100, 102, 106, 116, 122, 145, 151,
154–155, 157, 180, 189, 202–203, 210–211,
218–219, 227, 230, 232, 235, 240–242, 246,
252, 265, 268, 270, 280–281, 291–292, 297,
301, 308, 310, 312, 316, 326–327, 350, 367,
380, 382–384

Бібліографічно-інформаційна діяльність.
Формування ДБА – 20, 24, 30, 31, 38–39,
44, 48, 60, 63, 65–66, 68–70, 72, 80, 86, 88,
91, 96, 102, 106, 119–122, 126–127, 130, 136,
142, 146, 154–155, 177, 189, 202, 210–211,
219, 230, 232, 241–242, 245–246, 252–254,
270, 280–281, 297, 301, 305, 308–309, 311,
316, 326–327, 350, 384

Віртуальна довідка – 183, 208

Впровадження комп’ютерних технологій
– 158–159, 163–164, 170, 172, 174–190, 194,
203, 207–209, 216, 221–224, 234, 237, 239,
244, 250–251, 259, 262, 271, 282, 288, 303,
318, 343, 371

Господарська діяльність, обслуговування
приміщень, нова будівля – 13–14, 19, 25,
27, 40, 51, 54, 68, 93, 104, 106–111, 113, 119,
133, 139, 142, 159, 191, 206–207, 259, 339,
341–342, 348, 354, 356–357, 367–368, 374,
382, 384

Грузинське товариство – 333

Е-каталог і бібліографічні БД – 151–152,
158, 163, 174, 178, 182–185, 190, 193, 203,
216, 220–221, 224, 230, 234, 245, 250, 254–
255, 262, 269, 283, 299, 305, 306, 320–321,
343, 374, 376

Єврейське товариство – 166, 333, 346, 375,
377

Книжкові колекції – 161, 182, 232, 233,
240–241, 251, 279, 291, 311, 372, 375–376

Краєзнавча діяльність, у т. ч. формування
фондів, ДБА – 24, 61, 63, 68–70, 88, 91, 94,
96, 103, 120, 126, 136–137, 154, 174, 177,
189, 192, 200, 202–203, 210–211, 219, 221,
224, 230, 232–233, 242, 245–246, 251–252,
254, 260, 265, 270, 279–281, 296–297, 300–
301, 309, 314, 319–323, 325, 327, 330, 333,
345–346, 350, 357, 360, 374–376, 378, 384

Масова робота – 17, 24, 26, 28–30, 32, 36–
37, 41–42, 45, 47, 51–52, 61, 63–64, 66, 86,
88–89, 97, 100, 112, 114, 117, 120–121, 131,
134–135, 142, 144–145, 153–154, 157, 165–
166, 170–171, 177–179, 183–185, 187, 193,
200–201, 206, 213, 218, 221, 223, 228–230,
241, 248–250, 255, 258, 260, 265, 268, 270,
274–275, 281, 284–286, 288–289, 295, 300,
302–303, 307, 310, 313–314, 325–326, 330–
334 336–337, 344–346, 348, 358, 359–360,
363, 370, 374, 376–379, 381, 384

Методична робота – 26–28, 31, 33–34, 38,
40–41, 44, 46–48, 50, 56, 61, 63–67, 71, 75–
76, 78, 81, 90, 92, 102, 121, 125–126, 139,
142, 144, 157, 169, 175, 197, 203–204, 214,
232, 234–235, 244, 264, 278, 282–284, 303,
309, 323, 328, 337–340, 349–350, 363, 366,
371

Наукова робота – 43–45, 48, 64–65, 68,

________________
* Рубрики у предметно-тематичному покажчику позначають основні напрями роботи закладу та структурні

підрозділи бібліотеки
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71–73, 75–76, 80, 90–91, 99–102, 116–117,
127, 132, 133, 137, 153, 160, 169, 171–173,
179, 181, 185, 188, 190, 194, 196, 202–203,
210–211, 215–216, 218–220, 231, 233, 235–
236, 246–247, 253–255, 260–261, 270–271,
277–278, 283–284, 296–297, 304, 306, 308,
310, 316–318, 323, 327–328, 349, 352, 364,
366

Німецька громада – 200, 345–346

Обмінний фонд – 20, 58, 102, 130, 343

Обслуговування читачів, у т. ч. по МБА –
15, 23–24, 44–45, 47–48, 57, 60, 63, 65–66,
68, 71, 78, 94, 96, 97, 115, 122, 126, 136, 157,
174, 178, 182, 193, 209, 250, 254, 255, 260,
262, 274, 287, 329, 374

Онлайн-послуги, онлайн події – 174, 182,
185, 193, 196, 205, 207–298, 216, 224, 230,
245–246, 251, 262–263, 271–272, 276, 282,
296, 299, 325, 329, 336, 349, 375, 383

Польське товариство – 254, 281, 284, 296,
305–306, 325, 332–333, 346

Проєкт «Вікно в Америку» – 208–209,
220, 259, 339, 348, 354

Проєкт «Інтернет-окуляр» – 221, 232–
233, 251, 293, 304, 314, 336, 352, 369

Проєкт «Leap» – 196–197, 210, 311

Проєктна діяльність – 174, 183, 185, 190,
192, 195, 203–204, 208, 212, 214, 220–221,
224, 226, 230, 233–234, 237–240, 242, 244,
246, 254–255, 258–259, 263–267, 269–270,
279, 281, 285, 288–292, 302, 306, 309, 311,
314, 321–323, 328–329, 333, 347–349, 354,
357, 360, 369, 373

Профспілкова організація – 52, 66, 75, 86–
87, 101, 167, 185, 195, 218–219, 275, 282,
327, 329, 340

Рекламна діяльність – 17–18, 39, 51, 56,
145, 208, 215, 241–242, 245, 260, 285, 291,
309, 316, 367

Рівненський державний гуманітарний уні-
верситет (РДГУ), Рівненський державний
інститут культури (РДІК) – 76, 81, 99, 127,
153, 161, 163, 185, 188–189, 212–213, 260,
268, 270–271, 273, 287, 329, 377, 379, 381–
382

Робота з особами з інвалідністю та особа-
ми похилого віку – 15, 204–205, 213, 221,
223, 232, 239–240, 251, 258, 260, 283, 286,
293, 295–296, 303–304, 314, 316–317, 336–
339, 343, 348–349, 351, 357, 359, 364, 369,
372, 375, 379, 381

РОВ УБА – 185, 232, 234–235, 258, 264, 272,
275–277, 284–285, 289–1291, 305, 309–310,
317–318, 323–326, 328, 340–341, 348, 351–
354, 357, 364, 366, 370, 380

Ровенський ЦНТІ – 100, 114–115, 122, 140,
170, 274

Сайти, бібліографічні блоги – 183, 190,
297, 221, 224, 230–231, 233, 245, 250, 260–
262, 269, 271–272, 283, 293, 296, 299–300,
310, 313, 318, 320–322, 329–330, 343, 344,
348–349, 374–376, 383

Статистичні показники роботи – 14, 19,
23, 30, 40, 43, 48, 57, 60, 63, 67, 88, 95, 97,
114, 119, 122, 130, 134, 156, 174, 220–221,
299, 329, 337–338, 344, 366, 374, 383, 384

Статистика щодо роботи бібліотек області
– 13–14, 19, 46, 50, 60–61, 71, 142, 214, 336,
343

Товариство «Просвіта» – 98, 154, 156, 165,
173, 175, 179, 184, 212–213, 221, 248–249,
258–259, 288, 312, 346, 381
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Управлінська діяльність. Структура
бібліотеки – 48, 51, 57, 60, 65, 67–68, 71, 81,
82–83, 99, 112–113, 116, 133, 137, 147, 149–
150, 152, 155, 159, 172, 182, 207, 248, 251,
256, 277, 311–312, 367–368

Формування та зберігання фондів – 14–
15, 19–20, 22, 30, 32, 40, 47, 57–58, 60, 64,
70, 78, 86, 88, 94–95, 102–103, 114, 118, 123,

130–131, 134, 139, 143, 156, 161, 174, 182–
183, 193, 198, 220, 228, 230, 240, 244, 251,
257, 279, 291, 299, 343, 367, 372

Центральна міська бібліотека ЦБС м. Рівне
– 44, 50, 62, 131, 133, 310, 366

Цифрові колекції – 184, 296, 312–313,
318–319, 321, 336, 357, 363, 375–376, 383

• АБОНЕМЕНТ – 14, 17, 33, 37, 41, 45,
58–60, 110, 120, 132, 165–168, 259–260,
262, 287, 302, 326, 333–335, 345–346,
367

• Бібліографічний відділ – 44–47, 60, 70,
80, 91, 102, 110, 120–121, 126–127, 136,
146, 154, 163, 174, 189, 202–203, 210–
211, 216, 221, 241, 252–253, 297, 307–
309, 316, 325, 348–349, 367, 384

• БУХГАЛТЕРІЯ – 150, 167–168, 367

• ВІДДІЛ ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
– 32, 94, 120–121, 133, 173, 179, 185, 200,
208–210, 237, 259, 273, 279, 288, 326,
336, 339, 348, 354, 357, 367, 373–374

• ВІДДІЛ КНИГОСХОВИЩА – 81, 86,
101–102, 110, 118, 152, 199, 244, 251,
343, 367

• ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ – 19,
23, 76–78, 88, 110, 120, 130, 143–144,
257, 262, 367

• ВІДДІЛ МБА – 65–67, 124, 327

• ВІДДІЛ МИСТЕЦТВ – 98, 121, 142–
144, 154, 157, 170, 175, 179, 184, 194,
200, 212–213, 221, 242–243, 259, 281–
282, 287, 313, 319, 326, 335, 345–348,
358–361, 353, 367, 378, 381–382

• ВІДДІЛ ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ –
22–23, 30, 47, 110, 120, 130, 151, 163,
343, 367

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

• ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,
ВИРОБНИЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ – 73, 88,
96, 102, 114–115, 120, 122, 150, 157, 178,
201, 273–274, 285, 337, 347, 367

• ВІДДІЛ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕК-
ТРОННИХ РЕСУРСІВ – 371, 374–376,
383

• МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ, ВІДДІЛ
– 20, 27, 43, 46, 53, 61, 63, 65, 67, 79, 89–
90, 93, 95, 111, 125–126, 139–140, 142,
144, 157, 169, 172, 175, 196–197, 203–
204, 214, 216, 232, 234, 236–237, 239,
241, 244–246, 262, 269, 272–275, 277–
278, 281, 283, 285, 289–290, 303–305,
309, 323, 325, 328–329, 336–340, 348–
352, 367, 376–377, 382, 384

• СЕКТОР ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ
КУЛЬТУРИ – 95, 103–105, 127, 221, 281

• СЕКТОР СТАТИСТИКИ – 112, 151,
158, 262, 313

• СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВІД-
ДІЛ – 71, 86, 96, 100–102, 115, 120, 136,
146, 150, 187, 193, 201, 347

• ЧИТАЛЬНА ЗАЛА (ЗАГАЛЬНА) –
14, 17, 36, 37, 42, 45, 47, 60, 67, 73, 110,
120–121, 132, 135, 142, 145, 154, 1577,
165, 169–170, 176, 179, 183, 185, 201,
206, 213, 221, 230, 241–242, 248–249,
260, 288–289, 302, 307–308, 319, 325–
326, 329, 332–333, 335, 337, 344–347,
357, 367, 378–379
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Австралія – 174, 320

Азербайджанська РСР – 130

Аргентина – 220

Артур, місто (США) – 265

Афганістан – 132

Бердичів, місто (Житомирська область) –
364, 365

Бердянськ, місто (Запорізька область) –
16

Березне, місто (Рівненська область) –
210, 269, 305

Березнівський район – 50, 61, 93, 116, 139,
197, 234, 244-245, 325, 330, 366

Берестечко – 154

Берлін (Німеччина) – 184

Біла Криниця, село (Рівненський район,
Рівненська область) – 80

Біла Підляська, місто (Польща) – 306,
324-325

Білорусія – 350

Борова, село (Харківська область) – 22,
67

Бостон, місто (США) – 67

Бразилія – 220

Бремен, місто (Німеччина) – 239-240

Брест, місто (Білорусь) – 224, 247, 254-
255, 261, 277, 284, 296, 305-306

Броди, місто (Львівська область) – 126

Брюссель, місто (Бельгія) – 226

Бугрин, село (Гощанський район,
Рівненська область) – 350

В'єтнам – 132

Вараш, місто (Рівненська область) – 383

Варшава, місто (Польща) – 67

Велика Британія – 200

Великі Цепцевичі, село (Володимирець-
кий район, Рівненська область) – 290

Верховини, село (Холмський повіт, Поль-
ща) – 98

Видерта, село (Волинська область) – 75

Висоцьк, село (Дубровицький район, Рів-
ненська область) – 125, 340

Відін, місто (Болгарія) – 106

Вільгір, село (Бугринська ТГ, Рівненська
область) – 370

Вінниця, місто (Вінницька область) – 340

Вінницька область – 193

Вірменія – 351

Волинська область – 31, 61, 99, 130, 240,
246, 304, 351–352

Волинь – 41, 69, 70, 193, 224, 260, 300, 346,
354

Володимирецький район – 116, 324

Гільча, село (Здолбунівський район,
Рівненська область) – 68

Голубне, село (Березнівський район, Рів-
ненська область) – 352

Гомель, місто (Білорусь) – 22

Городець, село (Володимирецький район
Рівненська область) – 323-324, 352

Городок, село (Рівненський район, Рів-
ненська область) – 40

Горький, місто  (Росія) – 130

Гоща, місто (Рівненська область) – 361

Гощанський район – 93, 140, 276, 281

Греція – 361

Данія – 237

Демидівка, смт (Рівненська область) – 350

Демідов, місто (Росія, Смоленська об-
ласть) – 62

Деражне, село (Костопільський район,
Рівненська область) – 340

Дзвиняча, село (Тернопільська область) –
161

Дідичі, село (Ківерцівський район, Волин-
ська область) – 113
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Дніпропетровськ, місто – 36, 288, 305

Донецьк, місто (Донецька область) – 164,
306

Донецька область – 306

Дубенський район – 73, 80, 93, 132, 139,
140, 246, 303

Дубно, місто (Рівненська область) – 11,
51, 58, 69, 76, 91, 189, 237, 239, 312, 330

Дубровицький район – 73, 80, 121, 278

Житомир, місто (Житомирська область)
– 69, 224, 305

Житомирська область – 36, 51, 67, 130,
193, 304

Жовква, місто (Львівська область) – 329

Запоріжжя, місто – 366

Зарічненський район – 73, 93, 116

Західна Україна – 54

Здолбунів, місто (Рівненська область) –
11, 333

Здолбунівський район – 50, 64, 68, 121,
126, 132, 203, 214, 309, 366

Зоря, село (Рівненський район, Рівненсь-
ка область) – 125

Іваново, місто (Росія) – 130

Івано-Франківськ, місто (Івано-Франків-
ська область) – 148, 277

Івано-Франківська область – 36, 351

Кам'яне, село (Рокитнівський район, Рів-
ненська область) – 370

Канада – 62, 162, 192-193, 229, 248-249,
320

Катинь, село (Смоленська область, Росія)
– 270, 289

Квасилів, смт (Рівненський район, Рівнен-
ська область) – 76

Київ, місто – 16, 28, 36, 66-67, 114, 130,
151, 164, 192, 200, 276, 284, 318, 338

Кишинів, місто (Молдова) – 36

Кіровоградська область – 193, 352

Клесів, смт (Сарненський район,
Рівненська область) – 94

Ковель, місто (Волинська область) – 21

Корець, місто (Рівненська область) – 143,
333, 350

Корецький район – 73, 140, 349

Костопіль, місто (Рівненська область) –
11, 107-108, 239, 333

Костопільський район – 73,93, 132, 139,
203, 214, 237

Кременець, місто (Тернопільська об-
ласть) – 197

Крим – 92, 233, 237, 255, 306

Кричильськ, село (Сарненський район,
Рівненська область) – 169

Кузнецовськ, місто (Володимирецький
район, Рівненська область) – 130, 278

Кураж, село  (Харківська область) – 53

Кутки, село (Берездівський район,
Хмельницька область) – 22

Латвія – 304

Ленінград, місто (Росія) – 28, 43, 49, 80,
99, 145

Лондон, місто (Англія) – 170

Луганська область – 306

Луцьк, місто (Волинська область) – 148,
193, 197, 224, 300, 333, 366

Любек, місто (Німеччина) – 262

Люблін, місто (Польща) – 354

Люблінське воєводство (Польща) – 325,
353

Львів, місто (Львівська область) – 67, 69-
70, 80, 125, 221, 241, 331, 340-341, 353,
364, 366

Львівська область 36, 114

Мадрид, місто (Іспанія) – 378

Майків, село (Гощанський район, Рівнен-
ська область) – 90

Макарівський район, Київська область –
131
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Мала Любаша, село (Костопільський ра-
йон, Рівненська область) – 350

Мельбурн, місто (США) – 162

Миколаїв, місто (Миколаївська об-
ласть)– 67, 164, 263-264, 288, 305

Миколаївська область – 193, 305

Милятин, село (Дубровицький район,
Рівненська область) – 340

Мирогоща, село (Дубенський район, Рів-
ненська область) – 340

Мізоч, село (Здолбунівський район,
Рівненська область) – 68, 125, 333

Мінськ, місто (Білорусія) – 130, 306

Млинівський район – 66, 93, 126, 140, 309

Молдавія – 36

Москва, місто (Росія) – 28, 36, 67, 145,
152-153

Набережне, село (Демидівський район,
Рівненська область) – 153

Немовичі, село (Сарненський район, Рів-
ненська область) – 186, 352

Непедівка, село (Козятинський район,
Вінницька область) – 35

Нетішин, місто (Хмельницька область) –
261, 361

Ніжин, місто (Чернігівська область) – 16,
76

Німеччина – 200, 237, 279, 346, 364

Нова Таволжанка, село (Бєлгородська
область, Росія) – 58

Новосибірськ, місто (Росія) – 67

Новостав, село (Рівненський район,
Рівненська область) – 200

Нью-Йорк, місто (США) – 162, 212

Одеса, місто (Одеська область) – 39, 200

Олевськ, місто (Житомирська область) –
99

Олександрійський район – 40

Ольштин, місто (Польща) – 224, 237, 255

Острог, місто (Рівненська область) – 11,
69, 75,  92, 189, 239, 261

Острозький район – 93, 140, 276, 281

Перемишль, місто (Польща) – 264

Половлів, село (Володимирецький район,
Рівненська область) – 370

Полтава, місто (Полтавська область) – 17

Полтавська область – 130, 305

Польща – 11, 89, 237, 276, 296, 305-306,
320, 353

Почаїв, місто (Кременецький район, Тер-
нопільська область) – 69

Прибалтика – 55

Привільне, село (Дубенський район, Рів-
ненська область) – 350

Привільне, село (Миколаївська область)
– 151

Радивилів, місто (Рівненська область) –
210, 269

Радивилівський район – 197, 215

Рівне, місто (Рівненська область) – 69,
200, 288, 308, 333, 346, 366

Рівненська область – 240, 304

Рівненський район – 281, 325

Рівненщина – 247, 261, 281, 346

Ровенська область – 61, 67, 99

Ровенський район – 50, 61, 72, 79, 93, 126

Ровенщина – 97

Ровно, місто – 11-12, 16, 28, 44-45, 53 75,
77-78, 86, 93, 114, 117, 120, 130, 131, 135

Рогізно, село (Демидівський район, Рів-
ненська область) – 79

Рокитнівський район – 203, 352

Романово, місто (Польща) – 296, 323, 325

Ронне, місто (Данія) – 237

Росія – 38, 62, 350

Російська імперія – 69-70

Рудка, село (Млинівський район, Рівнен-
ська область) – 100
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Ружани, село (Білорусь) – 306

Рясники, село (Гощанський район, Рів-
ненська область) – 82

Самчики, місто (Хмельницька область) –
329

Санкт-Петербург, місто (Росія) – 67, 284

Сарненський район – 93, 132, 144, 197,
215-216, 234, 305, 309, 325, 352

Сарни, місто (Рівненська область) – 11,
210, 269, 305, 333

Сваття, село (Ровенський повіт, Волинсь-
ке воєводство) – 86

Севастополь, місто (АР Крим) – 171, 237

Сідней, місто (Австралія) – 262

Славське, село (Львівська область) – 304

Слов'янськ, місто (Донецька область) –
73

Смига, місто (Дубенський район, Рівнен-
ська область) – 350

Сошне, село (Ізяславський район,
Хмельницька область) – 35

Степань, село (Сарненський район, Рів-
ненська область) – 125

Студянка, село (Смизька ТГ, Рівненська
область) – 370

Ступно, село (Здолбунівський район, Рів-
ненська область) – 72

Суми, місто (Сумська область) – 305, 366

Сумська область – 130, 305

США – 75, 364, 366

Ташкент – 67

Тернопіль, місто – 353

Тернопільська область – 36, 114, 224, 304,
353

Торонто, місто (Канада) – 229

Україна – 38, 154, 350

Умань, місто (Черкаська область) – 340

Урбана, місто (США) – 265

Урвенна, село (Здолбунівський район,
Рівненська область) – 40

Феодосія, місто (АР Крим) – 242

Філадельфія, місто (США) – 162

Фролово, місто (Волгоградська область,
Росія) – 105

Харків, місто (Харківська область) – 17,
22, 51-54, 56, 58, 62, 65, 67, 366

Харківська область – 130, 371

Хелм, Холм, місто (Польща) – 364, 365

Херсон, місто – 163-164

Херсонська область – 193

Хмельницька область – 351

Хмельницький, місто – 148, 224, 304

Червоноармійський район – 93

Черкаси, місто – 288, 305

Чернівці, місто – 288, 351

Чернігів, місто – 305

Чехія – 320

Чікаго, місто (США) – 265

Шампейн, місто (США) – 265

Шепетівка, місто (Хмельницька область) –
22

Шпаків, село (Рівненський район, Рівнен-
ська область) – 140

Ярославівка, село (Ружинський район,
Житомирська область) – 51

Ярославль, місто (Росія) – 208

Ясногород, село (Житомирська область)
– 79
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ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. Перелік книг-переможців конкурсу
«Краща книга Рівненщини» за 2010–2020 роки

Переможці конкурсу в номінації
«Краще історико-краєзнавче

видання»:

2010 рік
Прищепа О. Вулицями Рівного : пог-

ляд у минуле / О. Прищепа. – Рівне,
2006. – 223 с. : іл.

2011 рік
Жилінський І. Ф. Історія театрального

мистецтва Рівненщини / І. Ф. Жилінсь-
кий ; наук. ред. Б. Столярчук. – Рів-
не : О. Зень, 2009. – 660 с. : іл.

2012 рік
Погорина : літ.-краєзн. журн. / голов.

ред. Є. Цимбалюк. – Рівне, 2007–2011.

2013 рік
Сидорчик І. Ромейки в контексті часу

та подій / І. Сидорчик. – Володимирець :
Володимирец. друк., 2010. – 424 с.

2014 рік
Новомалин у просторі і часі : краєзн.

дослідж. волин. села / за ред. М. Лав-
рук, А. Мельника. – Харків : Чайка,
2013. – 743 с. : іл.

2015 рік
Тищенко О. Здолбунів на Волині : іст.

вернісаж / О. Тищенко, Ю. Кірєєв. –
Рівне : О. Зень, 2007. – 192 с.

2016 рік
Літопис Березнівщини : наук. записки

Березнів. краєзн. музею / ред.-упоряд.
Н. Трохлюк. – Рівне : О. Зень, 2015. –
Вип. 2. – 192 с. : фотоіл.

2017 рік
Доброчинська В. Рівненська україн-

ська гімназія (1923-1939 рр.) : культур.-
освіт. феномен на тлі доби / В. Добро-

чинська. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. –
224 c.

2018 рік
Давидюк Р. Українська політична емі-

грація в Польщі: склад, структура, гро-
мадсько-політичні практики на тери-
торії Волинського воєводства : моно-
графія / Р. Давидюк. – Рівне : Дятлик М.
С., 2016. – 704 с.

2019 рік
Михайлишин О. Архітектура і міс-

тобудування Західної Волині, 1921–
1939 рр. : монографія / О. Михайли-
шин. – Рівне : Дятлик М., 2013. – 352 с. :
іл.

2020 рік
Українець А. Традиційний одяг Рів-

ненщини : у 2 кн. Кн. 1 / А. Українець. -
Рівне : У фарватері істин, 2019. – 208 с. :
іл.

Переможці конкурсу в номінації
«Краще прозове видання»:

2010 рік
Шморгун Є. І. Твори : в 3 т. / Є. Шмор-

гун. – Рівне : Рівнен. друк. ; Азалія,
2007–2008. – Т. 1–3.

2011 рік
Праск С. Столочене жито : роман : в

3 кн. / С. Праск. – Рівне : Азалія ; Рів-
нен. друк, 2005–2008. – Кн. 1–3.

2012 рік
Курінний С. Вогонь і попіл : іст. роман

/ С. Курінний. – Рівне : ПП ДМ, 2011. –
374 с.

2013 рік
Пшенична Л. Коли зацвітуть лілеї... :

повісті, оповідання, новели / Л. Пше-
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нична. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. –
256 c.

2014 рік
Рибенко Л. Г. Басів кут : повісті, опо-

відання, п'єса / Л. Рибенко. – Рівне :
Дятлик М. С., 2012. – 203 с.

2015 рік
Оттов М. Вінок терновий : повість /

М. Оттов. – Рівне : Дятлик М. С., 2010.
– 188 с.

2016 рік
Мазаний В. Тінь павука : повісті /

В. Мазаний. – Рівне : Овід, 2006. – 160 с.

2017 рік
Дідич З. Фіалки тюремних мурів : по-

вість про кохання / З. Дідич. – Рівне :
Лапсюк В. А., 2014. – 140 c.

2018 рік
Велесик П. Сіті Пандори : провінц.

роман. Кн. 1–2 / П. Велесик. – 2-ге
вид., допов. – Костопіль : Роса, 2010. -
292 с.

Велесик П. Сіті Пандори : провінц.
роман. Кн. 3 / П. Велесик. – Рівне :
Лапсюк В. А., 2013. – 252 с.

2019 рік
Рогашко А. Її сукня : роман / А. Ро-

гашко. – Харків : Клуб сімейного доз-
вілля, 2017. – 192 с.

2020 рік
Басараба В. Блекота : роман / В. Баса-

раба. – Рівне : Волин. обереги, 2018. –
348 с.

Переможці конкурсу в номінації
«Краща поетична збірка»:

2010 рік
Пшеничний М. Душа : зб. поезій /

М. Пшеничний. – Рівне : Овід, 2006. –
140 с.

2011 рік
Диб'як Н. Зозулі мого саду : зб. поезій

/ Н. Диб'як. – Рівне : НУВГП, 2009. – 92
с.

2012 рік
Климентовська В. Кленова королева :

поезії / В. Климентовська. – Рівне :
Рівнен. друк., 2009. – 56 с.

2013 рік
Басараба В. Смак сонця : поезії / В. Ба-

сараба. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. –
164 с.

2014 рік
Лящук В. Запахла нехворощ і м'ята :

вибр. поезії та переклади / В. Лящук. –
Рівне : Волин. обереги, 2010. – 384 с.

2015 рік
Пшенична Л. Пташка з райського са-

ду : поезії / Л. Пшенична. – Рівне : Дят-
лик М. С., 2013. – 151 с.

2016 рік
Боровець Б. 65 на 65 : поезії / Б. Бо-

ровець. – Рівне : Лапсюк В. А., 2013. –
100 с.

2017 рік
Самчук В. Тобі емоції справжні : пое-

зії / В. Самчук. – Рівне : Волин. обере-
ги, 2014. – 122 c.

2018 рік
Слободенюк Р. Пора найкоротшої ті-

ні : вірші / Р. Слободенюк. – Рівне :
Волин. обереги, 2014. – 84 с.

2019 рік
Рачинець С. Криниця для спраглих :

поезії / С. Рачинець. – Рівне : Волин.
обереги, 2018. – 104 с.

2020 рік
Береза М. З повним серцем… : нові

поезії, драм. поема / М. Береза. – Рівне :
Волин. обереги, 2018. – 140 с.
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Переможці конкурсу в номінації
«Краще довідкове видання»:

2011 рік
Художники Рівненщини : альманах

Рівнен. обл. орг. Нац. спілки худож.
України / ред. Б. Столярчук. – Рівне :
О. Зень ; Рівнен. друк., 2008. – 100 с. : іл.

2012 рік
Столярчук Б. Митці Рівненщини : ен-

циклопед. довід. / Б. Столярчук. – Вид.
2-ге. допов. й перероб. – Рівне : О.
Зень, 2011. – 386 с.

2013 рік
Природно-заповідний фонд Рівнен-

ської області / під ред. Ю. Грищенка. –
Рівне : Волин. обереги, 2008. – 216 с.

2014 рік
Острозька академія XVI-XVII ст. :

енциклопедія / ред. кол. І. Пасічник,
П. Кралюк, А. Атаманенко [та ін.]. –
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз.
акад.», 2011. – 512 с.

2015 рік
Літературна Рівненщина : антологія /

упоряд. Л. Рибенко. – Рівне : Оповідач,
2010. – 471 с.

2016 рік
Пащук І. Літературно-краєзнавча ен-

циклопедія Рівненщини / І. Пащук. –
Рівне : Волин. обереги, 2005. – 212 с. :
іл.

2017 рік
Борщевич В. Волинський пом'янник /

В. Борщевич. – Рівне : Рівнен. друк.,
2004. – 408 с. : фотогр.

2018 рік
Дерев'яні церкви Рівненської області:

архітектурна спадщина : ілюстр. кат. /
авт. кол.: Ричков П. А., Михайлишин
О. Л., Смолінська О. Е. – Рівне : Дят-
лик М. С., 2017. – 160 с. : іл.

2019 рік
555 автографів Богданові Столярчуку

: каталог / Рівнен. обл. універс. наук.
б-ка ; уклад.: Б. Столярчук, І. Давид-
чук. – Рівне : О. Зень, 2018. – 552 с.

2020 рік
Мельничук В. Бурштин Полісся : до-

відник / В. Мельничук, М. Криницька.
– Рівне : НУВГП, 2018. – 237 с.

Переможці конкурсу в номінації
«Краще видання з мемуаристики

та документалістики»:

2011 рік
Реабілітовані історією. Рівненська

область : в 2 кн. / упор. А. Жив'юк. –
Рівне : Рівнен. друк., 2006-2009.

2012 рік
Кондратюк А. І. Добром зігріте серце

: спогади, есеї, новели / А. Кондратюк
; ред. Б. Боровець. – Рівне : Волин. обе-
реги, 2010. – 416 с.

2013 рік
Жив'юк А. Від «Дерманської Рес-

публіки» до «Дерманської трагедії» /
А. Жив'юк, І. Марчук. – Рівне, 2011. –
156 с.

2014 рік
Данильчук В. Р. Українські остарбай-

тери : 1941-1947 рр. (на прикладі Рів-
ненської області) / В. Данильчук. –
Рівне : Дятлик М. С., 2012. – 282 с. : іл.

2015 рік
Гуцуляк Е. М. Моя дерев'яна валізка

: спомини / Е. Гуцуляк. – Вид. 2-ге, до-
пов. – Рівне : Волин. обереги, 2009. –
156 c. : фотоіл.

2016 рік
Пономарьова Т. Світла особистість

імперії темряви : В. Г. Короленко на
Рівненщині : джерела, літ. дослідж. та
краєзн. нариси / Т. Пономарьова. –
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Рівне : Рівнен. друк., 2010. – 304 с.

2017 рік
«Краще видання з мемуаристики»

Солтис П. 370 днів у камуфляжі (за-
писки артилериста) / П. Солтис. – Ос-
трог ; Здолбунів : Вид-во Нац. ун-ту
«Остроз. акад.», 2016. – 327 с.

«Краще видання з документалістики»
Рівненська гімназія. 1839-1921. Іс-

торія. Спогади. Документи / упоряд.
В. Луц, О. Морозова. – Рівне : Дятлик
М., 2014. – 340 с.

2018 рік
Кулик О. Терниста дорога : життєвий

шлях і пастир. діяльність архімандрита
Мефодія (Сибіковського) (1902-1978 рр.)
/ О. Кулик. – Рівне : О. Зень, 2014. –
120 с. : фотоіл.

2019 рік
Барабаш І. Боротись і шукати : денни-

кова проза вчительки / І. Барабаш. –
Рівне : Волин. обереги, 2018. – 560 с. : іл.

2020 рік
«Цей світ – вертеп…» : до 70-річчя від

дня народж. поета, перекладача, диси-
дента Грицька Чубая / упоряд. Г. Чу-
бай, М. Пшеничний. – Рівне : Волин.
обереги, 2019. – 88 с.

Переможці конкурсу в номінації
«Краще видання для юнацтва

та молоді»:

2011 рік
Кідрук М. Подорож на Пуп Землі : в

2 т. Т. 1 / М. Кідрук. – Київ : Нора-
Друк, 2010. – 256 с. – (Мандри).

2012 рік
Кралюк П. Шестиднев, або Корона

дому Острозького / П. Кралюк. – Київ
: Ярославів Вал, 2010. – 320 с.

2013 рік
Євтушок О. Пиво з абрикосів : повість

/ О. Євтушок. – Рівне, 2011. – 366 с.

2014 рік
Кідрук М. Бот : технотрилер / М. Кід-

рук. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля,
2012. – 480 с.

2015 рік
Гридін С. Не такий : повість для під-

літків / С. Гридін. – Львів : Вид-во Ста-
рого Лева, 2013. – 176 с.

2016 рік
Євтушок О. Д-і-М : [роман] / О. Єв-

тушок. – Рівне : Естеро, 2014. – 116 с.

2017 рік
Мельник І. Вікна. Кн. 1 : поезії / І. Мель-

ник. – Львів : Джезва, 2016. – 104 c.

2018 рік
Циганчук К. Коли приходить темрява

: роман / К. Циганчук. – Харків : Клуб
сімейн. дозвілля, 2016. – 256 с.

2019 рік
Матвійчук Ю. HameleON : поезії /

Ю. Матвійчук. – Рівне : Письмен. ро-
бітня «Оповідач», 2017. – 72 с.

2020 рік
Рогашко А. Сни з колодязя : роман /

А. Рогашко. – Тернопіль : Мандрівець,
2019. – 248 с.

Переможці конкурсу в номінації
«Краще видання  для дітей»:

2010 рік
Демчук Р. С. Дружна рідня / Р. Дем-

чук. – Рівне : О. Зень, 2009. – 36 с.

2011 рік
Пшенична Л. Зайчикова читанка : вір-

ші, загадки, жарти, небилиці та казки /
Л. Пшенична. – Рівне : Овід, 2007. –
32 с.
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2012 рік
Солоневський Р. Зметикуй і розкуме-

кай : загадки, шаради / Р. Солоневсь-
кий. – Рівне : Рівнен. друк., 2010. – 48 с.

2013 рік
Гридін С. Федько прибулець з Інтер-

нету / С. Гридін. – Львів : Вид-во Ста-
рого Лева, 2011. – 152 с : іл.

2014 рік
Богачук О. Дідусева казка / О. Бо-

гачук. – Рівне : Рівнен. друк., 2009. –
20 с. : іл.

2015 рік
Береза Ю. Нагадки про мовні по-

рядки / Ю. Береза. – Рівне : Волин.
обереги, 2014. – 65 с.

2016 рік
«За вклад у розвиток
дитячої літератури»

1. Степанюк М. Лелека : поема-буваль-
щина : книжка-розмальовка / М. Сте-
панюк. – Рівне : Лапсюк В. А., 2012. –
32 с. : іл.

2. Степанюк М. Жар-птиця долі /
М. Степанюк. – Рівне : Колодяжний Р.
М., 2014. – 72 с. : іл.

3. Степанюк М. Сірко : поема-буваль-
щина : книжка-розмальовка / М. Сте-
панюк. – Рівне : Азалія, 2005. – 40 с. :
іл.

4. Степанюк М. Свята Ганна : поема-
легенда / М. Степанюк. – Рівне : Аза-
лія, 2002. – 28 с. : іл.

5. Степанюк М. Грабівський вал : пое-
ма / М. Степанюк. – Рівне : Азалія,
2002. – 28 с. : іл.

6. Степанюк М. Пандора : поема-міф
/ М. Степанюк. – Рівне : Азалія, 2003.
– 32 с. : іл.

2017 рік
Лимич А. Ельвіра в Країні Котів / А. Ли-

мич. – Рівне : Волин. обереги, 2016. –
120 c.

2018 рік
Медвєдєва О. Рівненський буквар :

краєзнавство для дітей і дорослих /
О. Медведєва. – Рівне : Письмен. ро-
бітня «Оповідач», 2016. – 148 с. : іл.

2019 рік
Правоторова В. Віршики та оповідки

з бабусиної валізки / В. Правоторова.
– Київ : Зелений пес. – 2017. – 49 с. : іл.

2020 рік
Городний О. Я по сходинках іду : вір-

ші, загадки, скоромовки, казки, лічил-
ки, вихвалянки, страшилки, шаради /
О. Городний. – Рівне : Волин. обереги,
2017. – 208 с. : іл.

Переможці конкурсу в номінації
«Кращий літературний дебют»:

2010 рік
Бондючна Ю. Не ходіть по душах :

поезії / Ю. Бондючна. – Рівне : Азалія,
2005. – 48 с.

2011 рік
Катеринич П. У країні білих дзвіноч-

ків : повість-казка / П. Катеринич. –
Рівне : Азалія, 2009. – 88 с.

2012 рік
Одерако І. В. Там, де перетинаються

грані : оповідання, новели, етюди /
І. Одерако. – Рівне : Азалія, 2010. – 112 с.

2013 рік
Люліч В. Світ у долонях : поезії / В. Лю-

ліч. – Костопіль : Роса, 2012. – 72 с.

2014 рік
Шпилевська А. Г. Симфонія хаосу /

А. Г. Шпилевська. – Острог ; Рівне,
2013. – 154 с.

2015 рік
Оплачко М. Ми : вірші / М. Оплачко.

– Львів : Папуга, 2013. – 80 с.
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2016 рік
Дикобраз В. Семантика наших прик-

рас / В. Дикобраз. – Тернопіль : Крок,
2015. – 96 с.

2017 рік
Франків Є. 15 мільйонів хвилин : зб.

поезій / Є. Франків. – Рівне : Мис-
тецькі грані, 2015. – 132 c.

2018 рік
Шупер В. Живим та щасливим : зб.

віршів / В. Шупер. – Рівне : Волин. обе-
реги, 2015. – 168 с.

2019 рік
Садоха К. Читай і вір : поезії / К. Са-

доха. – Рівне : Письмен. робітня «Опо-
відач», 2018. – 60 с.

2020 рік
Голуб І. Я вишиваю власними сльоза-

ми : поезії / І. Голуб. – Рівне : Письмен.
робітня «Оповідач», 2017. – 76 с.

Переможці конкурсу в номінації
«Краще поліграфічне видання»:

2010 рік
Харват О. Рівне на межі тисячоліть :

фотоальбом / О. Харват. – Рівне, 2008.
– 48 с. : іл.

2011 рік
Культурна спадщина Рівненського

краю : фотоальбом / упоряд. О. Хар-
ват, М. Бендюк. – Рівне, 2010. – 248 с.

2012 рік
Іщук О. Життя і творчість Ніла Хасе-

вича / О. Іщук, І. Марчук, Д. Даревич.
– Торонто–Львів, 2011. – 432 с. : іл.

2013 рік
Квасилів : фрагменти історії : в 2 т.

Т. 1–2 / упоряд. А. Лимич. – Рівне :
Волин. обереги, 2011. – 400 с.

2015 рік
Намозов О. Костопіль. Місто над

Замчиськом / О. Намозов. – Рівне :
Дятлик М. С., 2013. – 148 с.

2016 рік
Підлужна О. Нарис історії Корнинсь-

кої громади церкви християн віри
євангельської в Рівненському районі :
(1921–1989 рр.) / О. Підлужна, М. Го-
ловерса. – Рівне : Дятлик М. С., 2012. –
118 с. : іл.

2017 рік
Лукашевич Т. Гобелен. Батик / упо-

ряд. та фот.: О. Харват. – Рівне : Хар-
ват О. М., 2016. – 84 с. : фотоіл.

2018 рік
Тарасевич Н. Георгій Косміаді: життя

і творчість у документах : зб. док. : у 2 т.
/ Н. Тарасевич, Л. Костюк ; видання
здійснено за підтримки Надії Косміаді.
– Рівне : Дятлик М. С., 2009. – Т. 1–2.

2020 рік
Шляхами Великої Волині = Great

Ways of Volyn : фотоальбом / ідея, ав-
тор проєкту та фотографії Олександр
Харват. – Рівне : У фарватері істин,
2012. – 288 с. : фот.

Переможці конкурсу в номінації
«Краще художнє оформлення книги»:

2010 рік
Войнарович А. А. Під мухомором :

вірші для дітей / А. Войнарович ; худ.
О. Мельничук. – Рівне : Рівнен. друк.,
2008. – 28 с. : іл.

2011 рік
Демчук Р. Мур-ням-ням : вірші для

дошк. і дітей мол. шк. віку / Р. Демчук ;
худ. Н. Велігурська. – Рівне : Оповідач,
2010. – 36 с. : іл.

2012 рік
Рачинець С. Зайчики-косарики : вірші
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/ C. Рачинець ; худ. М. Шутурма. –
Рівне, 2011. – 24 с. : іл.

2014 рік
Бендюк М. Історія та легенди давнь-

ого Острога / М. Бендюк ; худ. Ю.
Нікітін. – Острог : Свинарчук Р. В.,
2012. – 196 с. : іл.

2015 рік
Демчук Р. Груші для Хрюші : вір-

шенят цікавих зграйка для маленького
читайка / Р. Демчук ; худ. В. Дунаєва. –
Рівне : Дятлик М. С., 2014. – 24 с. : іл.

2016 рік
Кащук М. Цей загадковий світ / М. Ка-

щук ; худ. О. Побережна. – Рівне :
Принт Хауз, 2000. – 24 с. : іл.

2017 рік
Лимич А. Мура-Гламура : вірші для

дошк. та дітей мол. шк. віку / худ.
оформл. учнів Школи образотворчого
мистецтва ПДМ ; викладач О. Андре-
єва. – Рівне : Волин. обереги, 2016. –
31 c.

2018 рік
Григорчук О. Femme Watcher : поезія

/ О. Григорчук ; дизайн та іл. А. Філик.
– Рівне : Волин. обереги, 2016. – 104 с. :
іл.

2019 рік
Оберемок віршів і казок від рівнен-

ських письменників / упоряд. А. Лимич ;
худ. оформ. О. Карнова. – Рівне : О.
Зень, 2016. – 17 с.

Оберемок віршів і казок від рів-
ненських письменників / ред.-упоряд.
Н. Диб'як ; худ. оформ. О. Карнова. –
Рівне : О. Зень, 2018. – 16 с.

2020 рік
Люліч В. Як зайченя сонечко шукало /

В. Люліч ; худож. М. Марчук. – Рівне :
Волин. обереги, 2019. – 12 с. : іл.

ДОДАТКОВІ
НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ

2010 рік
Номінація

«Краще навчальне видання та підруч-
ники»

Прищепа Б. Історичне краєзнавство
Волині : навч. посіб. / Б. Прищепа,
О. Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2008. –
352 с. : іл.

2011 рік
Номінація

«Краща книга Рівненщини,
що з'явилася у роки

незалежності України»
(з нагоди 20-ти річчя

проголошення незалежності
України)

Поліщук Я. Мандрівка крізь віки :
нариси історії міст / Я. Поліщук. –
Вид. 2-ге, допов. – Рівне : Волин. обе-
реги, 2009. – 300 с. : фотоіл.

2013 рік
Номінація

«Краща книга про місто Рівне»
(з нагоди 730-річчя

від дня заснування м. Рівне)
Данильчук Г. Ф. Рівне у долях його

мешканців / Г. Данильчук. – Рівне,
2012. – 192 с. : фот., іл.

2014 рік
Номінація

«Видання, присвячене
Т. Г. Шевченку»

Шагінян М. Тарас Шевченко / М.
Шагінян ; підготовка до друку М. Бо-
рейко. – Рівне : Дятлик М. С., 2013. –
270 с.

2016 рік
Номінація

«Краща книга про події,
що змінили нас»

Революція гідності. Війна : книга-па-
м'ять / упоряд. А. Лимич (Войнаро-
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вич). – Рівне : Волин. обереги, 2015. –
320 с.

Номінація
«Краща книга місцевого автора,

видана за межами області»
Ящук В. Радивилів у перегуках віків /

В. Ящук. – Броди : Просвіта, 2014. –
260 с. : іл.

2017 рік
Номінація

«Краща книга про село, місто
чи селище на Рівненщині»

Галабурда Ю. Дермань в новітній іс-
торії / Ю. Галабурда. – Рівне : Дят-
лик М. С., 2014. – 296 с.

Номінація
«Краща книга місцевого автора,

видана за межами області»
Шабаровський В. Караїми на Волині :

штрихи до портрета загадкового наро-
ду / В. Шабаровський. – Луцьк : Твер-
диня, 2013. – 252 c.

Номінація
«Краще видання до 100-річчя Украї-

нської революції»
Давидюк Р. З поляками за Україну :

наддніпрян. еміграція в сусп.-політ.
житті міжвоєн. Волині / Р. Давидюк. –
Рівне : Дятлик М. С., 2014. – 174 c.

Номінація
«Краще видання до відзначення

в Україні 500-річчя Реформації»
Зерна пам'яті. Історія церкви єван-

гельських християн-баптистів м. Рів-
ного (з нагоди 100-річчя) / упоряд.: Л.
Шевчук. – Рівне : Дятлик М. С., 2016. –
424 с.

2018 рік
Номінація

«Молодь про війну»
Захарченко О. Вертеп. #РоманПро-

Майдан / О. Захарченко. – Київ :
Нора-Друк, 2016. – 288 с.

2019 рік
Номінація

«Кращий переклад»
Люліч В. World of words : переклади /

В. Люліч. – Рівне : Волин. обереги,
2018. – 124 с.

Номінація
«Краще видання

з генеалогії»
Лимич А.  Ми – Рід Елеми : родова

книга / А. Лимич ; ред. А. Лимич (Вой-
нарович). – Рівне : Волин. обереги,
2018. – Т. 1–2.

Номінація
«Краще видання-

ювіляр»
Погорина : літ.-краєзн. альм. Рівнен-

щини / ред. та упоряд. Є. Цимбалюк ;
літ. ред. Л. Рибенко ; шеф-ред. Є. Шмор-
гун. – Рівне, 1994–2018.
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ДОДАТОК 2.
Серії «Славетні земляки» та «Дослідники Рівненського краю»

СЕРІЯ «СЛАВЕТНІ ЗЕМЛЯКИ»

У 2003 році  Рівненською обласною уні-
версальною науковою бібліотекою започат-
ковано серію біобібліографічних покажчиків
«Славетні земляки». Вона знайомить чита-
чів з відомими і не дуже відомими широкому
загалу особистостями,  які  народились або
жили  й  творили  на  Рівненщині  та  гідні
того,  щоб  про  них  знали  і  пам'ятали  на-
щадки.

2003 рік

Володимир  Галактіонович  Короленко  і
Рівненщина :  до  150-річчя  від  дня народж.  :
бібліогр.  покажч.  /  уклад.  Н.  М.  Кожан,
Т. О. Пономарьова ; наук. ред. В. П. Ярощук
; ред. З. М. Тирак. – Рівне : Волин. обереги,
2003. – 56 с. – (Серія «Славетні земляки»).

Видання приурочене до 150-річчя від дня
народження письменника, публіциста Воло-
димира Галактіоновича Короленка, у якому
висвітлено його зв'язок з Рівненщиною. Тут
вперше зібрані матеріали досліджень рівнен-
ського  періоду  життя родини Короленків.
Бібліографічний  покажчик  адресований  іс-
торикам, краєзнавцям, викладачам та сту-
дентам гуманітарних вишів, усім, хто ціка-
виться історією рідного краю.

2005 рік

«Волинь» – моє вірую й ісповідую : біоб-
ібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж.
Уласа Самчука  /  уклад. П. І.  Демчук ;  наук.
ред. І. В. Мілясевич ; ред. Л. Г. Сахнюк ; відп.

за вип. В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обере-
ги, 2005. – 68 с. – (Серія «Славетні земляки»).

Покажчик  підготовлений  до  100-річчя
від дня народження Уласа Самчука, одного із
видатних  майстрів  української  прози  ХХ
ст., уродженця Рівненщини. У ньому відоб-
ражені відомості про  документи, опубліко-
вані з 1932-го до 1 грудня 2005 р., що збері-
гаються у  фондах Рівненської  ОУНБ, Дер-
жавного архіву Рівненської області, Рівнен-
ського обласного краєзнавчого музею, бібліо-
теки  Рівненського  обласного  товариства
«Просвіта».  Видання  розраховане  на  нау-
ковців, викладачів, студентів, краєзнавців,
а  також  всіх,  хто  цікавиться  життям  і
творчістю Уласа Самчука.

2006 рік
Поклик душі: до 100-річчя з дня народж.

Олени Теліги : біобібліогр. покажч. / уклад.
Л. А. Костильова ; ред. Р. М. Щербан, Л. Г. Сах-
нюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне :
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Волин. обереги, 2006. – 32 с.  – (Серія «Сла-
ветні земляки»).

Біобібліографічний покажчик присвячено
Олені  Телізі,  відомій українській  поетесі,
громадському діячу  та  приурочено  до  100-
річчя від дня її народження. До видання вклю-
чено відомості про твори друку, які висвіт-
люють творчу спадщину Олени Теліги, літе-
ратуру про її життя та діяльність. Покаж-
чик стане в нагоді літературознавцям, педа-
гогам,  історикам,  краєзнавцям,  бібліотеч-
ним працівникам,  студентській молоді  та
всім,  хто  звертається  до  вивчення  жит-
тєвого і творчого шляху Олени Теліги.

2007рік
Глашатай  нескореного  покоління  :  до

100-річчя від дня народж. О. Ольжича : персон.
бібліогр.  список літ.  /  уклад.:  Л.  М. Стадни-
цька ;  ред.:  Л.  А.  Костильова,  Л.  Г.  Сахнюк ;
відп.  за  вип.  В.  П.  Ярощук.  –  Рівне  :  Волин.
обереги, 2007. – 20 с.

Видання підготовлене до 100-річчя від дня
народження талановитого поета і  вченого
Олега Ольжича (Кандиби).  У рекомендацій-
ному списку представлені відомості про на-
явні  в  фондах  Рівненської  ОУНБ  книги,
статті із збірників, газет, журналів з 1993-
го  до 2007 року,  які  висвітлюють життя,
діяльність та творчу спадщину поета. Адре-
соване літературознавцям, працівникам му-
зеїв, студентам, краєзнавцям, а також усім,
хто цікавиться історією української літера-
тури та України загалом.

2010 рік

В усі віки найважча ноша – Слово : до 70-
річчя від дня народж. Євгена Шморгуна : біо-

бібліогр.  покажч.  /  уклад.  Л.  А Костильова,
З.  Б.  Мартинюк ;  наук.  ред.  В.  П.  Ярощук ;
ред. Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. – Рівне : Во-
лин. обереги, 2010. – 52 с. : іл. – (Серія «Сла-
ветні земляки»).

Біобібліографічний покажчик приуроче-
ний до  70-річчя  від  дня народження Євгена
Івановича Шморгуна,  відомого рівненського
письменника,  заслуженого  журналіста Ук-
раїни,  голови  Рівненської  обласної  органі-
зації  Національної спілки письменників Ук-
раїни, лауреата літературних премій імені
Лесі Українки, Валер'яна Поліщука, Володи-
мира  Кобилянського.  До  видання включені
бібліографічні описи окремо виданих творів
та збірників  Є.  І.  Шморгуна,  публікацій  в
збірниках,  журналах,  газетах,  матеріалів
про його  життя та діяльність.  Покажчик
адресований літературознавцям,  краєзнав-
цям, журналістам, викладачам, студентам
гуманітарних вишів,  усім,  хто цікавиться
літературним та суспільним життям краю.

2012 рік
Жорж  Шарпак  –  лауреат  Нобелівської

премії : наук.-допоміж. покажч.  / уклад.:
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Л. А. Степанюк ; наук. ред.: О. Л. Промська ;
ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.:
В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2012.
– 132 с. – (Серія «Славетні земляки»).

Видання  присвячене  Георгію  Шарпаку
(Georges Charpak) – лауреату Нобелівської
премії в галузі ядерної фізики, члену Академії
наук Франції,  уродженцю м. Дубровиця Рів-
ненської області. До видання включені відо-
мості про праці, публікації в збірниках, пер-
іодичних виданнях та Інтернет-ресурси, які
висвітлюють сторінки  життєвого  шляху
Георгія Шарпака.  Покажчик стане у  нагоді
науковцям, історикам, краєзнавцям, бібліо-
течним  працівникам  та  всім,  хто  звер-
тається до вивчення життєвого та науко-
вого шляху славетного земляка.

Жив на чатах духовного ренесансу : біо-
бібліогр. покажч. пр. Бориса Ільковича Степа-
нишина / уклад.: Л. А. Костильова, Г. М. Люль-
чук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Во-
лин. обереги, 2012. – 56 с. : фотоіл. – (Серія
«Славетні земляки»).

До видання включено відомості про ос-
новні  етапи  життя,  наукової  та  громад-
ської  діяльності  педагога,  літе-
ратурознавця, громадського діяча Б. І. Сте-
панишина, низку статей, присвячених відо-
мому  землякові,  біобібліографічний  по-
кажчик (описи окремо виданих праць, публі-
кації зі збірників, продовжуваних і періодич-
них  видань  (416  позицій)  та  фотоілюст-
рації з його особистого архіву. Видання роз-
раховане  на  науковців,  викладачів  вищих і
середніх навчальних закладів, студентів та
бібліотечних працівників.

2013 рік
Письменники  –  лауреати  літературної

премії імені Валер'яна Поліщука : до 30-річчя
від  дня  заснування  премії  :  біобібліогр.  по-
кажч. / уклад.: В. В. Максимчук, Н.  А.  Юш-
кова ;  наук.  ред.:  О.   Л.   Промська ;  ред.:
З.  М.  Тирак, Л.  Г.  Сахнюк ; відп. за вип.:
В.   П.  Ярощук. – Рівне :  М. Дятлик, 2013. –
164 с. : іл. – (Серія «Славетні земляки»).

Біобібліографічний  покажчик  присвя-
чений  30-річчю  від  часу  першого  вручення
літературної премії імені Валер'яна Поліщу-
ка (1983). Містить бібліографічні описи ху-
дожніх та літературознавчих публікацій ла-
уреатів літературної премії імені Валер'яна
Поліщука,  документів про їхнє життя та
діяльність.  Видання доповнене  фотоілюс-
траціями та списком переглянутих періо-
дичних і  продовжуваних видань.  Покажчик
адресований літературознавцям,  краєзнав-
цям, журналістам, викладачам, студентам
гуманітарних вишів,  усім,  хто цікавиться
літературним та суспільним життям краю.

2019 рік
Премії Рівненщини за досягнення у сфері

літератури,  культури  і  мистецтва  :  біо-
бібліогр. покажч. / уклад.: Л. М. Малишева,
Т. В. Матушевська, В. П. Гуріна ; наук. ред.
О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак ; від. за вип.
В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2019. – 282 с.
– (Серія «Славетні земляки»).

Біобібліографічний покажчик акумулює
відомості про 26 обласних, міських, район-
них премій Рівненщини у сфері літератури,
культури і мистецтва у незалежній Україні
(за винятком літературної премії ім. В. По-
ліщука (1982 р.) та літературно-мистець-
кої  премії  ім.  Бориса  Тена  (1987 р.)),  про
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лауреатів та їхні твори або діяльність, за
які  відбулося  нагородження.  По  кожній  із
премій  подана  інформація  від  початку  їх
заснування і до 2018 року включно. Вміщено
відомості  про  премію  та  особу,  чиє  ім'я
вона носить, положення про премію, перелік
лауреатів премії, біографічну та бібліогра-
фічну  інформацію  про  кожного  лауреата.
Видання адресоване працівникам культурно-
мистецьких  та  бібліотечних  закладів,
літературознавцям,  науковцям і  краєзнав-
цям, педагогам, студентській та учнівській
молоді, всім, хто цікавиться культурним і
суспільним життям краю.

2020 рік
Ярослав  Поліщук:  науковець,  краєзна-

вець,  педагог  :  до 60-річчя від  дня народж.  :
наук.-допом. біобібліогр. покажч. /  уклад.:
Т.  В.  Матушевська ;  наук.  ред.:  О.  Л.  Пром-
ська  ;  ред.:  З.  М.  Тирак  ;  відп.  за  вип.:
В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обереги, 2020.
– 112 с. – (Серія «Славетні земляки»).

Покажчик приурочено до 60-річчя від дня
народження Ярослава Поліщука – відомого
літературознавця, культуролога, педагога,

перекладача  та  краєзнавця.  У  покажчику
представлені відомості про наукові, науко-
во-популярні праці, публіцистичні статті,
художні  твори,  переклади  Я.  Поліщука,  а
також  матеріали,  що  відображають  його
наукову,  педагогічну  та  громадську  діяль-
ність.  Покажчик  адресований  науковцям,
викладачам, студентам, дослідникам літе-
ратурознавства  та  краєзнавства,  бібліо-
течним працівникам.

СЕРІЯ «ДОСЛІДНИКИ
РІВНЕНСЬКОГО КРАЮ»

Починаючи з 2002 року Рівненська ОУНБ
започаткувала серію біобібліографічних по-
кажчиків «Дослідники Рівненського краю»,
присвячених  науковцям  і  дослідникам,  які
вивчали  історію,  природу,  культуру,  мис-
тецтво,  літературний  розвиток  Рівнен-
щини.

2002 рік
Історіограф Волинської землі : до 70-річ-

чя від дня народж. Гурія Васильовича Бухала
: біобібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Кожан ;
наук. ред. В. П. Ярощук ; ред. Л. Г. Сахнюк. –
Рівне : Волин. обереги, 2002. – 88 с. – (Серія
«Дослідники Рівненського краю»).

Видання приурочене 70-річчю від дня на-
родження історика, краєзнавця, дослідника
Волинської землі, ветерана музейної справи
Рівненщини,  кандидата  історичних  наук,
професора  кафедри  українознавства  Рів-
ненського інституту слов'янознавства, гро-
мадського діяча, автора численних наукових
та історико-краєзнавчих праць Гурія Васи-
льовича Бухала.  Бібліографічний покажчик
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адресований  історикам,  краєзнавцям,  вик-
ладачам і  студентам гуманітарних вишів,
усім,  хто  цікавиться  історією  рідного
краю.

2004 рік
Вибір  на  все  життя  :  до  65-річчя  Івана

Григоровича Пащука : біобібліогр. покажч. /
уклад. Л. М. Каленюк ; наук. ред. В. П. Яро-
щук ; ред. Л. Г. Сахнюк ; рецензент П. О. Ло-
бас.  –  Рівне :  Волин.  обереги,  2004.  –  72  с.  :
фотоіл.  –  (Серія  «Дослідники Рівненського
краю»).

Біобібліографічний покажчик присвяче-
ний Івану  Григоровичу  Пащуку –  педагогу,
літератору,  журналісту,  краєзнавцю,  го-
лові  Рівненського  обласного  товариства
Всеукраїнської  спілки  краєзнавців,  гро-
мадського діяча. Покажчик містить бібліо-
графічні описи творів І. Г. Пащука, матері-
алів про його життя та творчість. Видан-
ня доповнене фотоілюстраціями. Покажчик
розрахований  на  краєзнавців,  істориків,
викладачів  та  студентів,  усіх,  хто  ці-
кавиться історією рідного краю.

2006 рік
Криниці  щедрої  душі  :  до  70-річчя  з  дня

народж.   Григорія  Семеновича Дем'янчука :
біобібліогр. покажч.  / уклад. Н. М. Кожан,
Н. О. Нікітіна ; консультант І. В. Мілясевич ;
ред.  Л.  Г.  Сахнюк.  – Рівне :  Волин.  обереги,
2006. – 72 с. : іл. – (Серія «Дослідники Рівнен-
ського краю»).

Біобібліографічний покажчик присвячено
Г.  С.  Дем'янчуку,  відомому  рівненському
журналісту,  літератору,  краєзнавцю,  гро-
мадському діячу та приурочено до 70-річчя
від дня його народження. До видання включе-
но  бібліографічні  описи  окремо  виданих

творів  Григорія  Дем'янчука,  публікацій  в
збірниках, газетах та журналах, матеріалів
про його життя і діяльність, а також фо-
тоілюстрації.  Покажчик  стане  в  нагоді
історикам, краєзнавцям, філологам, літера-
торам,  бібліотечним  працівникам,  сту-
дентській молоді та всім, хто по-справжнь-
ому закоханий у рідний край.

2007 рік

Причастя  словом :  до  60-річчя  з  дня  на-
родж.  Богдана  Йосиповича  Столярчука  :
біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Кожан,
Н. О. Нікітіна ; ред.: З. М. Тирак, Н. М. Кожан ;
відп.  за  вип.  В.  П.  Ярощук.  –  Рівне  :  Волин.
обереги,  2007.  – 56 с.  :  іл.  – (Серія «Дослід-
ники Рівненського краю»).

Біобібліографічний  покажчик  присвя-
чений  Богдану  Йосиповичу  Столярчуку  –
відомому музиканту, педагогу, поету, мис-
тецтвознавцю, краєзнавцю і приурочений до
60-річчя  з  дня його  народження.  У видання
включені  світлини  і  бібліографічні  описи
окремо виданих творів Богдана Столярчука,
публікацій в збірниках, журналах, газетах,
матеріалів  про  його  життя  і  діяльність.
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Покажчик  адресований  науковцям,  викла-
дачам,  студентам,  краєзнавцям  та  всім,
хто  цікавиться  літературою  про  рідний
край.

2009 рік
 «Ходіть, поки маєте світло...» : Євангеліє

від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про
історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка /
Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Оле-
ни Пчілки ; уклад.: А. А. Понагайба, Л. А.
Степанюк ;  наук.  ред.  та відп.  за вип.:  В. П.
Ярощук ; ред.: Е. С. Ксендзук, Л. Г. Сахнюк.
– Рівне : А. Брегін, 2009. – 111 с. : іл. – (Серія
«Дослідники Рівненського краю»).

Біобібліографічний  покажчик  присвя-
чений Володимиру Євтуховичу Рожку, істо-
рику, архівісту, теологу, мистецтвознавцю
та  краєзнавцю,  Почесному  професору  Во-
линського  національного  університету ім.
Лесі  Українки,  дійсному члену Інституту
дослідів Волині. До видання включені бібліо-
графічні описи окремо виданих творів, пуб-
лікацій в збірниках, журналах, газетах, ма-
теріалів про його життя і діяльність. До-
повнене фотоілюстраціями. Посібник адре-
сований  науковцям,  викладачам,  крає-
знавцям та всім, хто цікавиться історією
України, рідної церкви, Волинського краю.

2012 рік
Меремінський Артур Йосипович:  науко-

вець,  природознавець,  читач  :  біобібліогр.
покажч.  /  Рівнен.  держ.  обл.  б-ка,  Рівнен.
обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; уклад.:
Н. О.  Нікітіна ;  наук.  ред.:  О.  Л.  Промська ;
ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук.
– Рівне : О. Зень, 2012. – 63 с. : фотоіл. – (Се-
рія «Дослідники Рівненського краю»).

Біобібліографічний  покажчик  присвя-
чений пам’яті відомого на Рівненщині вчено-
го  в  галузі  ветеринарних  наук,  викладача,
еколога,  природолюба Артура  Йосиповича
Меремінського.  До  посібника  включені
бібліографічні  описи окремо виданих праць
А. Й. Меремінського, публікацій у виданнях,
що продовжуються,  газетах та журналах.
Покажчик вміщує статті, спогади, вислов-
лювання про  А.  Й.  Меремінського,  бібліо-
графічні описи статей про його життя та
діяльність.  Посібник  адресований  науков-
цям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто
любить природу рідного краю та займається
її збереженням й охороною.

2013 рік
«Ходіть, поки маєте світло...» : Євангеліє

від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про
історика, архівіста, краєзнавця В. Є. Рожка
/ упр. культури Волин. ОДА ; Волин. держ.
обл.  універс.  наук.  б-ка  ім.  Олени  Пчілки  ;
Житомир.  обл.  універс.  наук.  б-ка ;  Рівнен.
обл. універс. наук. б-ка ; Тернопіл. обл. уні-
верс. наук. б-ка ; уклад.: М. І. Іванків, В. Н. Коз-
лова, А. А. Понагайба, Л. А. Степанюк ;  ред.
А. А. Понагайба. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк :
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Твердиня, 2013. – 236 с. : іл. – (Серія «Досл-
ідники Рівненського краю»).

Біобібліографічний  покажчик  присвя-
чений Володимиру Євтуховичу Рожку, кан-
дидатові  церковно-історичних наук,  істо-
рику,  архівістові,   мистецтвознавцю  та
краєзнавцю,  Почесному професору  Східно-
європейського  національного  університету
ім. Лесі Українки, дійсному члену Інститу-
ту  дослідів  Волині.  До  видання  включені
бібліографічні  описи  окремо  виданих
творів,  публікацій  в  збірниках,  журналах,
газетах,  матеріалів  про  його  життя  і
діяльність. Видання друге, доповнене фото-
ілюстраціями. Посібник адресований науко-
вцям, викладачам, краєзнавцям та всім, хто
цікавиться історією України,  рідної  церк-
ви, Волинського краю.

2014 рік
Музейні фахівці Рівненщини : біобібліогр.

покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; ук-
лад.:  Н.  М.  Кожан,  Л.  М.  Малишева  ;
консультант:  В.  М.  Мушировський ;  ред.:
О. Л. Промська, З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ;
відп. за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : В. А. Лап-
сюк,  2014.  –  187  с.  –  (Серія  «Дослідники
Рівненського краю»).

Біобібліографічний  покажчик  присвя-
чений  музейним  фахівцям  Рівненщини.
Містить короткі довідки про кожного му-
зейного фахівця, бібліографічні списки їхніх
наукових праць та публікацій, а також ма-
теріалів  про  них.  Покажчик  адресований
історикам, краєзнавцям, журналістам, вик-
ладачам,  студентам  гуманітарних  вишів,
усім, хто цікавиться історією краю, літе-
ратурним  та  суспільним  життям  в  іс-
торичній ретроспективі.

2015 рік
Ігор  Свєшніков  –  археолог,  історик,

краєзнавець  :  наук.-допом.  біобібліогр.  по-
кажч.  / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ;  ук-
лад. Л. М. Малишева ; наук. ред. О. Л. Пром-
ська  ;  відп.  за  вип.  В.  П.  Ярощук.  –  Рівне  :
Волин. обереги, 2015. – 128 с. – (Серія «Дос-
лідники Рівненського краю»).

Покажчик присвячений пам'яті відомого
на  Рівненщині  археолога,  історика,  крає-
знавця, доктора історичних наук Ігоря Ки-
риловича Свєшнікова, у якому представлені
відомості  про  наукові  праці,  статті,
архівні  та  неопубліковані  документи  з
1946-го  до  2015  року,  публікації  про  його
життя та діяльність.  Посібник призначе-
ний  для  науковців,  істориків,  археологів,
музеєзнавців,  краєзнавців  і  всіх,  хто ціка-
виться  археологічною  спадщиною  Рівнен-
щини, зокрема спадщиною великого вченого
І. К. Свєшнікова.

2017 рік

Лауреати  краєзнавчої  премії  «За  від-
родження Волині» : до 25-річчя від дня засну-
вання премії  :  наук.-допом.  біобібліогр.  по-
кажч.  /  Рівнен.  обл.  універс.  наук.  б-ка,
Рівнен. обл. орг. Нац. спілки краєзн. України ;
уклад.:  Н.  М.  Кожан,  І.  А.  Козюхно ;  наук.
ред.: О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; кон-
сультанти: А.  А.  Жив'юк,  А.  М.  Українець,
Б. Й. Столярчук ; відп. за вип.: В. П. Ярощук.
– Рівне : Волин. обереги, 2017. – 164 с. – (Се-
рія «Дослідники Рівненського краю»).

Науково-допоміжний біобібліографічний
покажчик присвячений 25-річчю заснування
регіональної краєзнавчої премії «За відрод-
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ження Волині».  У покажчику акумульовані
відомості про наукові доробки рівненських
краєзнавців, у яких розкривається історич-
не минуле краю, його літературний поступ,
мистецькі досягнення тощо. Вміщено біог-
рафію лауреатів, бібліографічні відомості
про їхні краєзнавчі праці (книги, статті із
збірників, альманахів, періодичних видань)
та  літературу  про  життя  й  діяльність.
Видання  адресоване  всім,  хто  цікавиться
краєзнавством, вивчає та досліджує Рівнен-
щину, популяризує знання про рідний край.

Українець  Алла  Миколаївна:  етнограф,
музейний фахівець,  краєзнавець  :  наук.-до-
пом. біобібліогр. покажч.  / Рівнен. обл. уні-
верс. наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан ; наук.
ред. О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак ; відп.
за вип.: В. П. Ярощук. – Рівне : Волин. обере-
ги, 2017. – 168 с. : фотоіл. – (Серія «Дослід-
ники Рівненського краю»).

У покажчику відображені матеріали про
життєвий та творчий шлях відомої на Рів-
ненщині  та в  Україні  дослідниці,  етногра-
фа,  краєзнавця,  просвітянина,  завідувачки
відділу  етнографії  Рівненського  обласного
краєзнавчого музею, заслуженого працівника
культури України А. М. Українець; бібліо-
графічні відомості про наукові праці дослі-
дниці: окремо видані книги, статті із нау-
кових  збірників,  матеріалів  конференцій,
періодичних видань за 1989-2017 рр.; бібліо-
графічні відомості про літературу, присвя-
чену  Аллі  Миколаївні;  повні  тексти  де-
кількох її статей. Видання адресоване нау-
ковцям,  етнографам,  музеєзнавцям,  крає-
знавцям  і  всім,  хто  цікавиться  народним
мистецтвом нашого краю.

Причастя словом : до 70-річного ювілею від
дня народж. Богдана Йосиповича Столярчука :
наук.-допом.  біобібліогр.  покажч.  /  Рів-
нен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Ко-
жан ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип. В. П. Яро-
щук. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : О. Зень, 2017.
– 128 с. : іл. –  (Серія «Дослідники Рівненсько-
го краю»).

Біобібліографічний  покажчик  присвя-
чений  Богдану  Йосиповичу  Столярчуку  -
відомому музиканту, педагогу, поету, мис-
тецтвознавцю, краєзнавцю та приурочений
до 70-річчя від дня його народження. Видан-
ня друге, доповнене. Покажчик адресований
науковцям,  викладачам,  студентам, краєз-
навцям та всім, хто цікавиться літерату-
рою про рідний край.
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