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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ЯРОЩУК В. П.
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА КЛІМОВА.
З ЛЮБОВ’Ю ТА ВДЯЧНІСТЮ ЗА ПРОФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ
Історія культури міста глибоко пов’язана з історією бібліотек. Місто Рівне
славне своїми жителями, яких вирізняла освіченість, прагнення ведення
культурного способу життя і наслідування предків. Для мешканців міста
бібліотеки відігравали значну роль. Випозичання книг з бібліотеки було хорошою
традицією. Традицією було і жертвувати книги для бібліотеки, відвідувати різні
бібліотечні заходи. Хороші манери у мешканців міста виховувалися культурними
національними осередками і церквою.
У таке місто з такою культурою і приїхала з евакуації молода дівчина –
Олександра Миколаївна Клімова у складі сім’ї своєї сестри.
У Рівному О. М. Клімова прожила усе своє життя, працювала у бібліотеках
міста майже півстоліття. Її життя – це життя цілого покоління, яке піднімало
бібліотечну галузь на Рівненщині, розбудовувало мережу бібліотек.
У рік 90-літнього ювілею Олександрі Миколаївні Клімовій ми присвячуємо
цю наукову конференцію, її пам’яті, її світлому образу і продуктивній праці на
користь бібліотеки. Наша конференція акумулює відомості з історії бібліотек
міста Рівного. У 2014–2015 роках бібліотеки міста відзначають 75-річчя свого
заснування. Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці також
виповнилось 75 років 3 лютого 2015 року. З її діяльністю пов’язана
О. М. Клімова.
Працюючи у Державному архіві Рівненської області, я переглядала
документи Ровенського обласного відділу культосвітньої роботи, якому
підпорядковувалися бібліотеки, в т.ч. і обласна бібліотека для дітей та юнацтва.
Я натрапила на Наказ № 141 від 30.08.48 р. «Про призначення на посаду зав.
читальним залом Ровенської обласної бібліотеки для дітей О. М. Клімової» [1,
с. 159].
Під час праці в обласній бібліотеці для дітей і юнацтва, вона навчалася у
Ленінградському державному бібліотечному інституті ім. Н. К. Крупської, де
отримала другу вищу освіту і кваліфікацію «бібліотекознавець дитячих
бібліотек». За першою вищою освітою вона була вчителем. Ще в одному
документі архіву [2, с. 77] я переглянула план заходів бібліотеки на літній період з
20.05.1951 р. по 01.09.1951 р. У заходах до виконання згадується Олександра
Миколаївна. Цікаво, що заходи, які визначені для неї, є непересічними,
наприклад: «Обговорення книги І. Гофф «Я тайга», «Літературна гра», «Ранок,
присвячений С. Я. Маршаку і читанню його творів».
У документах 1955 року представлено план бібліотеки на 1955 рік,
підписаний директором О. М. Клімовою. План написаний українською мовою
ясно і конкретно [3, с. 120].
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З 25 травня 1956 року О. М. Клімова була зарахована на посаду методиста у
Рівненську обласну бібліотеку, а вже 28 травня була відряджена у Вербський
район «з метою ознайомлення і надання допомоги». Потім, 4 червня – в
Костопіль, 5 червня – у м. Дубно. Шість років вона займалася методичною
діяльністю, працювала і завідуючою методичним відділом обласної книгозбірні.
Численні виїзди, підготовка семінарів і практикумів, підготовка документів на
контроль загартували і виховали професіонала бібліотечної справи. А в серпні
1962 року Олександру Миколаївну призначили директором центральної міської
бібліотеки м. Рівне.
Центральна міська бібліотека була методичним центром для бібліотек
різних систем і відомств Рівного і опорним ідеологічним культурним закладом
для міського комітету партії. Директор бібліотеки регулярно читала лекції на
виробництві про знаменні події політичного життя та, що дуже любила
Олександра Миколаївна, – про життя і творчість видатних письменників
О. С. Пушкіна, Л. М. Толстого, Ф. І. Достоєвського, М. О. Шолохова. Вона була
блискучим оратором, ніколи не користувалася конспектом, її виступи були
пересипані «цікавинками», які не були відомі аудиторії, інколи вкраплювався
гумор з перчинкою. Можна сказати, що завдяки керівництву Олександри
Миколаївни центральна міська бібліотека отримала звання «Бібліотека відмінної
роботи». І це було дійсно так: бібліотека була організована за усіма вимогами
техніки роботи.
Відповідно до Рішення Виконкому обласної ради депутатів трудящих № 609
від 26.12.1974 року «Про перспективний план переведення державних масових
бібліотек Ровенської області на централізовану систему обслуговування
населення книгою на 1975–1979 рр.» та на виконання Постанови ЦК КПРС «Про
підвищення ролі бібліотек в комуністичному вихованні трудящих і науковотехнічному прогресі» та Перспективного плану створення ЦБС у Ровенській
області, у 1976 р. у м. Ровно було організовано міську централізовану бібліотечну
систему, в яку увійшли 12 бібліотек, очолила її Олександра Миколаївна Клімова.
Завідувачами бібліотек-філіалів були Севастинкевич Надія Миколаївна,
Карафа Ізабелла Андріївна, Яковлєва Ніна Іванівна, Гладюк Ганна Іванівна,
Тарасюк Олександра Георгіївна, Подкладова Надія Юхимівна, Тесленко
Олександра Олексіївна, Толпеко Лія Віталіївна, Кужелькова Олександра
Олексіївна, Косякова Світлана Пантелеївна, Шелестюк Ніна Федорівна.
Бібліотеки були різного рівня організації. Необхідно було привести їх
технологію до вимог і умов централізації. Було організоване централізоване
комплектування, єдиний облік бібліотечного фонду, єдині управлінські засади і
правила для організації роботи бібліотек.
Великого значення О. М. Клімова надавала добору та розстановці кадрів.
Завідуючі бібліотеками-філіями були фахівцями, наділеними організаційними та
лідерськими якостями, ініціативними, професіональними, були знавцями
літератури, багато читали і знали. Окрім цього були хорошими господарями
приміщень бібліотек, пристосованих і здебільшого не нових. А там, де
приміщення були нові, доводилося докладати багато зусиль для їх обладнання і
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влаштування сучасних інтер’єрів. Так заступник директора з дитячої роботи Ніна
Іванівна Яковлєва сама їздила для відбору меблів в Одесу для оснащення нового
приміщення бібліотеки по вул. Гагаріна. Завідувачка бібліотекою ім. О. Дундича
(вул. Гагаріна) Ізабелла Андріївна Карафа розпочала роботу у новому
приміщенні. На той час це було світле, просторе, ошатне приміщення, зручне для
читачів. Озеленення, якому вона надавала значення, створювало затишок і
комфорт. Там любили бувати письменники на творчих зустрічах з читачами,
численні делегації гостей міста, відбувалися бібліотечні семінари та конференції.
Для Олександри Миколаївни працівник – насамперед фахівець і важливим є
те, як він виконує свою роботу. Вона тримала «дистанцію» з працівниками і
підтримувала здоровий клімат у колективі. Давала свободу творчості і ініціативі,
регулярно здійснювала контроль за роботою.
Централізація змінила саму ЦМБ, її структура стала більшою: читальний
зал; відділ абонемента з сектором для обслуговування юнацтва; відділ
комплектування і обробки літератури; бібліограф, який працював на систему;
відділ єдиного фонду; сектор позастаціонарної роботи, який обслуговував від
п’яти до семи пунктів видачі літератури (на кондитерській та швейній фабриках,
овочесушильному комбінаті, водоканалі, у гуртожитках підприємств);
методичний відділ, функції якого розширились і змінились, але ЦМБ залишалась
методичним центром для бібліотек міста.
До складу колективу центральної міської бібліотеки входили працівники,
які у подальшому стали корифеями бібліотечної справи міста: Барбакова Лідія
Іллівна, Бабенко Світлана Василівна, Круглова Лідія Миколаївна, Моїсеєва
(Рубас) Людмила Григорівна, Ботан Лариса Павлівна, Чупир Лідія Федорівна,
Коршунова Людмила Сергіївна, Юра Світлана Григорівна, Сахнюк Людмила
Гордіївна, Захарова Валентина Леонідівна, Франчук Тетяна Олександрівна,
Мельник Катерина Леонідівна, Скороход Світлана Володимирівна, Лісова
(Фісянчук) Лариса Мефодіївна, Тараненко Любов Миколаївна, Левізорик Марія
Павлівна.
По закінченню інституту (1978 р.) за направленням я прибула на роботу у
ЦМБ ім. В. Г. Короленка ЦБС м. Рівне на посаду бібліотекаря сектору
обслуговування юнацтва. Скоро Л. М. Круглова рекомендувала мене на своє
місце старшого бібліографа ЦБС (1979 р.).
У листопаді 1981 року я була призначена О. М. Клімовою заступником
директора з загальних питань. На собі я відчула її стиль керівництва: працівник
може робити все. Тому першим моїм завданням була розробка п’ятирічного
перспективного плану розвитку ЦБС, який подавався для затвердження у
міськвиконком і був частиною плану розвитку міста. А наступним моїм
завданням було придбання вугілля і торфу для опалювального сезону бібліотек
міста на зиму. Там, де опалення було пічне газове, потрібно також було
витримати ревізію газового господарства центральної міської бібліотеки. Порядку
в дотриманнях інструкцій було досить мало.
Перебуваючи у відпустці, Олександра Миколаївна залишала на мене
кадрову і адміністративну роботу. На кадрову роботу я могла «впливати» сама, а в
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адміністративній мені допомагала Світлана Василівна Бабенко, завідуюча
методичним відділом. Так пройшли «мої університети». І для мене, як для
багатьох, кого я називаю у статті, це була школа професійної майстерності,
лідерства і управління справою та людьми.
У 1982 році почали вбивати у землю сваї для будівництва діагностичного
центру. Приміщення міської бібліотеки, яке було поруч, стало давати тріщини. На
вході в бібліотеку дві колони, які підтримували дах ганку, «вийшли» з під нього і
покосилися. Використовувати приміщення було заборонено як для читачів, так і
для персоналу. Постало питання зміни місця для бібліотеки.
Літо 1982 року було напруженим для О. М. Клімової і для завідуючого
відділом культури В. М. Сазонкіна, які наполегливо добивалися у міськвиконкомі
приміщення для ЦМБ ім. В. Г. Короленка. Але приміщень не було. Лише здавався
9-ти поверховий будинок по вул. К. Лібкнехта, 44а з аптекою на 1 поверсі.
Міський голова В. А. Чайка дав вказівку «переробити» приміщення аптеки і
тимчасово вселити туди бібліотеку. Працівники ціле літо готувалися до переїзду,
в’язали фонд.
З 1 вересня 1982 року О. М. Клімова була переведена в обласну наукову
бібліотеку на посаду бібліотекаря Наказом № 61 від 25.08.1982 р., а мене
призначено тимчасово виконувати обов’язки директора ЦБС м. Рівне і
облаштовувати приміщення.
Розміщенням бібліотеки я займалася вже сама разом з колегами. Тепер,
коли я переглядаю акт здачі і прийому книжкового фонду і майна
ЦМБ ім. В. Г. Короленка, я ще раз впевнююсь у грамотності, скрупульозності і
відповідальності О. М. Клімової у ведені справ [4, с. 80].
В обласній універсальній науковій бібліотеці Олександра Миколаївна
працювала з вересня 1982 року на посаді бібліотекаря відділу МБА. З січня
1989 року – старшим інспектором по кадрах, з 1991 року – начальником відділу
кадрів, завідуючою сектором кадрів. За час роботи у кадрах, вона привела кадрову
роботу бібліотеки у відповідність до діючих інструкцій, покращила порядок і
упорядкувала накопичені документи. З 1986 року в обласній універсальній
науковій бібліотеці мені доводилося працювати з Олександрою Миколаївною
Клімовою як директор із зав. відділом кадрів. Колегіальні відносини збереглися
на час роботи, а дружні – на усе життя. Завжди і всім я говорю, що Олександра
Миколаївна Клімова – мій вчитель по професії і старша подруга по життю.
Список використаних джерел

1. Державний архів Рівненської області, ф. Р–1146, оп. 2, спр. 154, 159 арк.
2. Державний архів Рівненської області, ф. Р–590, оп. 1, спр. 3, арк. 77.
3. Державний архів Рівненської області, ф. Р–59, оп. 1, спр. 3, арк. 120.
4. Архів Рівненської обласної універсальної бібліотеки, оп. 1–ОС, спр. 158,
арк. 80.
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ЛІСОВА Л. М.
«ДИТЯЧИЙ» ПЕРІОД БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. М. КЛІМОВОЇ
В Рівненську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва (таку назву мав
заклад з 1947 року по 1962 рік) Олександра Миколаївна Клімова прийшла на
посаду завідуючої читальним залом згідно наказу Рівненського обласного відділу
культурно-освітньої роботи від 16 серпня 1948 року за № 132. Вона замінила
Єлизавету Георгіївну Чаленко, яка не мала спеціальної освіти.
Розумна, самодостатня, з лідерськими здібностями, Олександра Миколаївна
Клімова звикла не пасувати перед труднощами і досягати поставленої мети.
Такою її зробило життя – батьків не стало, коли Шура була ще в дошкільному
віці. І все, що вона здобувала, робилось власними зусиллями.
Війну перебула, працюючи колгоспницею. Народилася на Донеччині, а на
Рівненщину потрапила за старшою сестрою. Любов до книги, до читання
спонукала вступити у 1946 році до Рівненського державного учительського
інституту і влітку 1948 року Олександра вже тримала в руках диплом випускниці
факультету російської мови і літератури. На ту пору грамотних, освічених людей
було мало. Галузь культури теж вимагала таких.
Здача і прийом фонду Олександрою Клімовою проводились за допомогою
спеціально створеної комісії у складі досвідчених бібліотечних працівників
Валентини Вікторівни Ченакал, Ганни Федорівни Деряженцевої і Катерини
Іванівни Ятченко «шляхом пономерної перевірки по інвентарних книгах обліку
книжкового фонду та брошурного, газети та журнали – по підписних квитанціях,
та інвентарю, оформлення й обладнання – по акту». І з 5 вересня 1948 року
Олександра Клімова стає єдиною і повноцінною господинею цього структурного
підрозділу, адже на той момент з десяти штатних осіб п'ятеро були бібліотечними
працівниками і кожен очолював окрему ділянку роботи.
Робота з дітьми була цікавою, в той же час непростою. Як завідувач
читального залу, О.Клімова відповідала за проведення масових заходів. В дусі
часу вони були спрямовані «на широку пропаганду кращих творів радянської
дитячої літератури та літератури країн народної демократії та кращих
прогресивних творів інших зарубіжних країн, на пропаганду серед дітей кращих
творів науково-популярної літератури, як того вимагає введене в школах
політехнічне навчання та виховання дітей в комуністичному дусі». В основному в
роботі з юними читачами використовувались такі форми як книжкові виставки,
бібліографічні огляди літератури, літературні вечори та ранки, читацькі
конференції та обговорення книг, лекції, доповіді, бесіди, голосні читання,
бібліотечні плакати, літературні ігри за творами письменників тощо. Тематика
заходів теж була відповідною – у великій мірі заполітизованою і, очевидно, не
завжди цікавою і зрозумілою дітям: «300-річчя возз’єднання України з Росією»,
«Ленінським шляхом», «Великий Жовтень», «Могутні збройні сили СРСР»,
«Знамено Леніна-Сталіна» (до річниці від дня смерті Сталіна) і т.п.
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Значна увага приділялась роботі з фондом – відбиралась і списувалась
література за зношеністю, передавалась на села для нових сільських бібліотек,
вилучалась за списками Головліту як «ідеологічно невитримана». Відповідала
Олександра Миколаївна і за ведення читацького систематичного каталогу в
читальному залі (на абонементі був свій систематичний каталог).
Обслуговування дітей в читальному залі (а їх було понад тисячу) вимагало
чіткого обліку. Статистика була досить обширною. Кількість читачів ділилась за
статтю (хлопчик, дівчинка), національністю (українець, росіянин, інші), за
класами (1-4, 5-7, 8-10), вираховувалась кількість дошкільників, педагогів та
піонервожатих, зазначалась партійність (піонери, члени ВЛКСМ, члени КПРС).
Книговидача ділилась за відділами (суспільно-політична, в т. ч. твори Маркса –
Енгельса – Леніна – Сталіна; природнича; технічна; сільськогосподарська;
художня; дитяча), за мовами. Окремо облікувалась видача журналів, видача газет,
видача літератури з книжкових виставок. До речі, видача російською мовою
становила на той час 91%, а українською мовою – лише 9%, що пояснюється
малою кількістю україномовних книг у фонді.
Оскільки в повоєнні роки в області йде активне формування мережі бібліотек
для дітей (з 3-х у 1946 році до 29-ти в 1959), головна дитяча книгозбірня розвиває
організаційно-методичну діяльність. Окрім проведення п'ятиденних семінарів (2
рази в рік), підготовки методматеріалів, щороку здійснюється по 30-50 виїздів в
райони області з метою вивчення стану бібліотечного обслуговування дітей та
надання допомоги. Олександра Клімова теж приймає в цьому участь. Так, першим її
відрядженням був виїзд в Костопільський район для перевірки і надання
методдопомоги шкільним бібліотекам терміном на 5 днів у квітні 1949 року.
Протягом 1949–1955 років Олександра Миколаївна виїжджала по 5–10 разів в
рік у відрядження тривалістю від 3-х до 7-ми днів. Окрім перевірки роботи і
методичної допомоги з питань обслуговування дітей, організації фондів і каталогів
районним дитячим бібліотекам, дитячим відділам при районних бібліотеках,
сільським і шкільним бібліотекам, бібліотекам трудових резервів і клубів піонерів,
ремесленним і колгоспним бібліотекам, доводилось здійснювати виїзди для участі в
оглядах художньої самодіяльності районів, стану підготовки культурно-освітніх
закладів до зими, для розбору скарг про неправомірне зняття з роботи. Були й
поїздки «за завданням облвиконкому і обласного відділу культурно-освітньої
роботи», «за завданням обкому КП(б)У», «за завданням обкому КПРС», мета яких
невідома.
Складно уявити сьогодні, скільки часу і яких зусиль вимагали ці поїздки.
Адже транспортне сполучення по області не було таким налагодженим, як тепер, і
часто «підручними» засобами для переміщення крім автобусів і поїздів слугував
кінь, віз, велосипед або власні ноги… Навіть свята не були «святковими» днями –
про це свідчить наказ про відрядження Клімової Олександри Миколаївни в
Дубновську1 районну дитячу бібліотеку з 26 грудня 1952 року по 1 січня 1953 року:
новорічний день був робочим днем.
1

Нині Дубенську.
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У листопаді 1952 року Олександра Клімова вперше їде до Києва на
республіканський семінар бібліотечних працівників. Набутий практичний досвід
та теоретичні знання в галузі бібліотекознавства (заочне навчання в
Ленінградському державному бібліотечному інституті в 1951–1955 рр.)
дозволяють Олександрі вже бути «керівником учнівства бібліотеки». Це була на
той час така форма навчання бібліотечній професії, і до того ще й оплачувана.
Процитую наказ № 4 від 15.02.1954 р.: «§ 1. Призначити учнями ОБДЮ
Соболевську Т. В., Мацук Л. Т., Кисельову А. П. із зарплатою 360 рублів в місяць.
§ 2. Призначити керівниками учнівства бібліотеки Ченакал і Клімову. § 3.
Бухгалтеру Моніну нараховувати щомісячно керівникам практикою учнів по 50
рублів за кожного учня». Після 6-місячного навчання учні бібліотеки очолювали
книгозбірні в районах, містах і селах.
Навесні 1954 року директор бібліотеки Катерина Губська-Кулій пішла в
декретну відпустку, залишивши виконуючою обов'язки директора О. Клімову.
Недовго попрацювавши після декрету, К. Губська-Кулій йде з посади директора
ОБДЮ назавжди. На підставі наказу обласного управління культури від
5.08.1954 р. № 332 з 6 серпня 1954 р. Олександра Клімова очолює головну дитячу
книгозбірню області.
О. Клімовій дісталось господарство, яке розміщувалось в 2-х будинках.
Одне – по вулиці Леніна, 4 (нині вул. Соборна, єпархіальне управління), де були
абонементи для дітей молодшого та середнього і старшого віку. Друге – по вул.
Червоноармійській, 43 (зараз вул. С. Петлюри, 27), в якому із семи кімнат п'ять
займала бібліотека, а в двох жив з сім'єю мешканець Кистерний, котрий ніяк не
міг отримати квартиру в іншому місці. Отож, тривалий час в приміщенні
уживалися високий дух друкованого слова та запах борщів…
Як і кожному адміністратору, Олександрі Клімовій доводилось вирішувати
господарські питання – ремонти, опалення, освітлення, придбання обладнання.
Звіт за 1954 рік свідчить: «Завезено паливо, але не повністю, тому що Міськтоп,
куди бібліотека перерахувала гроші на паливо, не забезпечив бібліотеку паливом.
Для центрального опалення, яке є в приміщенні по вул. Червоноармійській, треба
мати вугілля, але вугілля нема. Є тільки торф».
У кошторисі на 1955 рік (загальна сума 234 тис. рублів) було закладено
50 тис. рублів на капітальний ремонт. Передбачалося, що бібліотеці буде надано
приміщення гаража облпрокуратури, яке знаходилось на території закладу і мало
перебудуватись під книгосховище. О. Клімовій не довелося відчути тягар цієї
справи, бо приміщення не отримали і закладені кошти списали.
Досвід попередніх років давав Клімовій можливість швидко і правильно
вирішувати адміністративні питання з урахуванням тогочасних правових аспектів
і партійних завдань, налагоджувати внутрішню роботу книгозбірні,
організовувати методичну допомогу для дитячих бібліотек області. Опорою
успішної діяльності керівника був колектив бібліотечних фахівців – згідно звіту
за 1955 рік з семи бібліотекарів четверо мали вищу бібліотечну освіту, двоє –
середню спеціальну і навчались заочно в Харківському бібліотечному інституті.
Окрім бібліотекарів в штаті був завгосп, бухгалтер, палітурник і прибиральниця.
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Значна увага приділялась комплектуванню фондів – за рік в середньому
надходило до 8 тис. примірників видань на 40 тис. рублів. Олександра
Миколаївна особисто займалась формуванням бібліотечно-інформаційних
ресурсів. Завжди знайомилась із підготовленими працівниками бібліотеки
книжково-ілюстративними виставками і ретельно аналізувала їх щодо
відповідності представлених видань заданій темі. Бувало, що після її перевірки
виставка порожніла вполовину…
Вже як адміністратор з досвідом, О. Клімова часто виїжджає в райони з
метою надання допомоги в отриманні приміщень для дитячих бібліотек та
забезпеченні їх функціювання. А ось виїзд в Здолбунівський район «для
підготовки цифрових даних по районній дитячій бібліотеці на обласну
сільськогосподарську виставку» з позицій сьогоднішнього дня викликає подив.
Що об’єднує дитячу бібліотеку і сільськогосподарську виставку?...
1955 рік став знаковим для Олександри Миколаївни – вона здобула вищу
бібліотечну освіту, закінчивши Ленінградський державний бібліотечний інститут.
На той час для здачі державних екзаменів надавалось 2 місяці оплачуваної
відпустки, компенсувались і дорожні витрати, про що свідчить наказ № 17 від
26.05.1955 р.
Дбаючи про авторитет установи та престижність бібліотечного фаху,
О. Клімова забезпечує високу виконавську і трудову дисципліну в колективі. Про
її вимогливість свідчать спогади колег і ряд підписаних нею наказів.
Наказ № 15 від 17.05.1954 р.: «§ 1. За неуважне і недобросовісне
відношення до навчання і виробничої практики з запису і інвентаризації
книжкового фонду бібліотеки оголошую догану ученицям бібліотеки
тт. Ризун Т. В. і Мацук Л. § 2. Керівнику виробничої практики учнів з курсу
«Бібліотечні каталоги» т. Ченакал В. В. пропоную вказати і підібрати теоретичні
статті з цього питання і дати їх учням, запропонувавши законспектувати їх, після
чого перевірити засвоєння теоретичного курсу».
Наказ № 2 від 19 січня 1955 року: «За хуліганський вчинок, здійснений під
час виконання службових обов'язків, оголошую догану бухгалтеру Моніну
Андрію Омеляновичу». Історія замовчує, що це був за вчинок, проте знаємо, що
А. Монін працював бухгалтером в Палаці піонерів, а в дитячій бібліотеці був
сумісником на 0,5 ставки з 1950 по 1961 рік.
Наказ № 43 від 6 грудня 1954 року: «§ 1. За недобросовісне відношення до
своїх службових обов'язків, несвоєчасне, несистематичне заповнення щоденника
обліку щоденної роботи абонемента, за порушення трудової дисципліни і
зловживання робочим часом (3 грудня періодично без поважних причин була
відсутня на роботі) зав. абонементом тов. Богатирьовій оголошую сувору догану.
§ 2. Бухгалтеру т. Моніну утримати зарплату т. Богатирьової за 3 грудня
1954 року (один робочий день). Завгоспу т. Регановій не подавати в бухгалтерію
табель виходу на роботу на т. Богатирьову за 3 грудня 1954 року. § 3. За повторні
порушення трудової дисципліни з боку зав. абонементом т. Богатирьової мною
будуть прийняті більш суворі міри стягнення».
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Олександра Миколаївна була вимогливою і до себе, і до працівників. Не
маючи власної сім'ї, повністю віддавалась роботі. Її трішки побоювались, але й
дуже поважали за грамотність і надзвичайну начитаність. Осторонь неї не
проходили ні новинки бібліотечної практики, ні новинки художньої літератури.
Коли покликання людини та її фахове визнання соціумом співпадають – це велике
щастя, це свідчення того, що особистість відбулася.
Всього О. М. Клімова пропрацювала в обласній бібліотеці для дітей та
юнацтва близько восьми років – до 20 травня 1956 року. Це були її
«університети». Бо саме отримані тут знання, практика і досвід дали їй
можливість стати успішним керівником міської бібліотеки ім. Короленка, а
згодом і централізованої бібліотечної системи м. Рівне та здобути беззаперечний
авторитет і повагу колег як принциповий та мудрий організатор, фахівець
бібліотечної справи на Рівненщині.
Список використаних джерел
1. Книги наказів по Рівненській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва за 1948–
1956 рр.
2. Звіти про роботу Рівненської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва за 1954–
1956 рр.

ГУПАЛЮК В. О.
ІСТОРІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
Історія міських бібліотек – це невід’ємна частина історії культурного життя
Рівного. Серед культурних осередків міста Рівненська міська централізована
бібліотечна система (ЦБС) посідає важливе місце. Об’єднання масових міських
бібліотек в ЦБС відбулося у 1976 році. Однак літопис історії міських бібліотек
розпочався задовго до цього.
У 1947 році, за рахунок пожертв приватних осіб, у міському парку культури
та відпочинку була сформована бібліотека. Розташовувалась вона в маленькій
кімнатці, де був лише один стіл, а книги видавались читачам прямо на вулиці.
Господинею тут була О. Л. Гончарова. Спочатку війна, а потім життєві негаразди
(передчасна смерть чоловіка, на руках у жінки залишилося троє дітей) не дали
змоги отримати фахової освіти, але любов до книги, до читачів, до бібліотечної
справи Ольга Леонтіївна пронесла через усе життя. Була мудрим наставником не
одному поколінню бібліотекарів.
У 1949 році книгозбірня стала іменуватись Рівненською міською масовою
бібліотекою. Штат бібліотеки нараховував три працівники: завідуючий
бібліотекою, бібліотекар та техпрацівниця. Першим завідуючим був О. О. Слива.
Заслужений працівник культури України, пізніше довгий час очолював обласну
бібліотеку для дітей. Поблажливий, добрий, сором’язливий, але справжній
знавець бібліотечної справи. З Олександром Омеляновичем пов’язано інтенсивне
формування бібліотечних фондів.
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З причин недостатньої кількості грамотних людей та книг у бібліотеці
проводились голосні читання, обговорення прочитаного та дискусії. Їх учасники
вивчали історію, культуру, географію.
Поступово розширюється структура бібліотеки. На початку 50-х років в
бібліотеці діяли абонемент, читальний зал та пересувний фонд. З історією нашого
міста невід’ємно пов’язана біографія письменника-гуманіста В. Г. Короленка.
Наприкінці 19 століття письменник навчався у Рівненській реальній гімназії і свої
перші враження від міста через багато років скрупульозно відтворив в повісті
«У поганому товаристві» та тритомній книзі спогадів «Історія мого сучасника».
Отож цілком закономірно, що у 1953 році до 100-річчя від дня народження
Володимира Галактіоновича центральній міській бібліотеці було присвоєно його
ім’я.
У 1954 році книжковий фонд Рівненської міської масової бібліотеки
ім. В. Г. Короленка складав 25 тис. примірників книг та брошур. На придбання
нової літератури використано 30 тис. карбованців з бюджету держави. До
читального залу надходило 60 назв журналів і 25 назв газет. Щодня бібліотеку
відвідувало від 150 до 200 читачів.
Велика робота проводилася безпосередньо серед населення. Було
організовано 17 пересувних бібліотек на підприємствах і в установах міста.
У гуртожитках Будтресту та Цегляного заводу діяли пункти видачі літератури.
Культосвітня робота бібліотеки допомагала трудящим міста підвищувати
політичний та культурний рівні.
Вся подальша історія бібліотеки – це поступовий розвиток і вдосконалення.
Основним факторам, що визначав стиль та високий професійний рівень
роботи були кадри. Керівником бібліотеки з 1956 року стала О. І. Макарова.
Енергійна, ділова, вимоглива до себе і підлеглих. Вона зуміла об’єднати навколо
себе колектив однодумців.
Саме в цей час зміцнилась матеріальна база бібліотеки, було закуплено нове
обладнання, виріс книжковий фонд. Для проведення масових заходів придбали
фортепіано, підлогу читального залу прикрашав килим, але справжньою окрасою
бібліотеки були гардини.
У 1958 році міська масова бібліотека отримувала 100 назв журналів і
15 назв газет. До послуг читачів був великий добір суспільно-політичної,
наукової, художньої літератури. Значна робота велась на допомогу політичній
освіті, підвищенню виробничої кваліфікації, бібліотекарі виконували
найвибагливіші читацькі запити. Серед постійних читачів бібліотеки були
партійні керівники міста, міська інтелігенція.
У 1960 році бібліотека отримала почесне звання закладу культури відмінної
роботи.
На початку 60-х років в штат бібліотеки ім. В. Г. Короленка було введено
посаду бібліотекаря-методиста.
1962 рік – завідуючою міською бібліотекою стає О. М. Клімова – справжній
ерудит, літературознавець, майстер бібліотечної справи, принциповий керівник.
Майже двадцять років свого життя Олександра Миколаївна віддала роботі в
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бібліотеці ім. В. Г. Короленка. Бібліотека отримала нове приміщення в центрі
міста. Це був справжній чеховський «дом с мезанином» (на розі колишніх вулиць
Калініна та Комуністичної – Драгоманова та 16 Липня відповідно).

Приміщення міської бібліотеки 60-70-х рр. ХХ ст. 1

В 1963 році при бібліотеці було відкрито два пункти видачі – № 1 та № 2
(останній знаходився у Новому Дворі, передмістя Рівного). Штат складався з 17
працівників.
У 60-70 роки одним із головних напрямів діяльності бібліотеки було ідейнополітичне виховання, керівництво читанням. Практикувалось планування ідейнополітичної роботи спільно з партійними організаціями підприємств, які
обслуговувались пунктами видачі, передбачались заходи по формуванню
книжкових фондів, на допомогу політичній освіті, інформаційна та масова робота.
У практику роботи запроваджувались ленінські уроки, суспільно-політичні
читання, з’їздівські читання. Активно включалась бібліотека в проведення
всесоюзних та республіканських читань.
Але завжди були традиції бібліотеки, які якісно відрізняли її роботу від
інших книгозбірень міста – це поглиблена увага до потреб читача,
високопрофесійне обслуговування, цікаві літературні, музичні вечори, читацькі
конференції, вечори-зустрічі з цікавими людьми, інтелігенцією міста.
У 1976 році публічні бібліотеки міста, яких на той час діяло вже 10
об’єднались у централізовану бібліотечну систему. Велику роботу по здійсненню
централізації провела методист бібліотеки П. А. Терещенко. Бібліотека стала
1

Фото з публікації: Гайдабура О. Бібліотека, якої вже немає / О. Гайдабура // Рівне
вечірнє. – 2014. – 30 жовт.
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координаційно-методичним центром і отримала статус центральної міської
бібліотеки. Колектив поповнився молодими кадрами, які з гідністю продовжили
справу ветеранів.
У 1982 році через аварійний стан приміщення бібліотеку тимчасово
переселили в цоколь дев’ятиповерхового житлового будинку (сучасна вулиця
Київська), де вона знаходиться й нині.

Сучасне приміщення бібліотеки (вул. Київська, 44)

Відтоді ми стали справжніми «дітьми підземелля», яких очолила
С. П. Косякова. Приміщення, яке знаходиться в спальному районі міста, повністю
не пристосоване до умов роботи бібліотеки, адже будувалося під аптечний склад.
Маленькі кімнати, не дають змоги зробити відкритим фонд бібліотеки читачам.
Однак Світлана Пантелеївна з ентузіазмом поринула в роботу по благоустрою
нашого другого дому. Як хороша господиня вона прикладала всіх зусиль, щоб
зробити бібліотеку затишною і зручною для читачів та колективу.
Структура бібліотеки складалася з абонемента, читального залу, відділу
обслуговування юнацтва, бібліографічного відділу, відділу комплектування та
обробки
літератури,
відділу
обмінно-резервного
фонду,
сектору
позастаціонарного обслуговування. Останній сприяв наближенню книги до
читача безпосередньо на виробництві. Досвідчені бібліотекарі завжди допомагали
читачеві підібрати необхідну літературу. Обслуговувалося 9 пунктів видачі.
Книжковий фонд був укомплектований з усіх галузей знань та нараховував
150 тис. видань. Бібліотека щорічно отримувала 23 назви газет і 89 назв журналів.
Причому книгозбірня була не тільки сховищем книг, а й активним
пропагандистом кращої художньої та спеціальної літератури. Часто проводились
цікаві тематичні вечори, читацькі конференції, усні журнали.
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Гідною послідовницею О. М. Клімової на посаді директора стала її учениця
В. П. Ярощук. Ентузіаст і знавець, експериментатор бібліотечної справи. Саме з
нашої бібліотеки розпочала вона свій трудовий шлях на посаді бібліотекаря
юнацького відділу, тут зростала професійно. Нині Валентина Петрівна очолює
Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку, є кандидатом історичних
наук, заслуженим працівником культури України.
У 1986 році, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, працівники
бібліотеки ім. В. Г. Короленка не залишились осторонь, вони обслуговували
книгою будівельників с. Вільне Макарівського району Київської області.
Далі очолила бібліотеку заслужений працівник культури України
Н. І. Яковлєва, яка багато років пропрацювала завідуючою центральною дитячою
бібліотекою ЦБС м. Рівне. Прекрасна людина, добрий порадник.
Кінець 80-х початок 90-х років відзначився перебудовними процесами в
усіх напрямках діяльності бібліотеки. В умовах значного скорочення бюджетного
фінансування на потреби бібліотеки, руйнування системи централізованого
книгопостачання, подорожчання друкованої продукції, задовольнити потреби
читачів стає дуже складно. Щоб вижити в складних економічних умовах,
утвердити себе як основне джерело задоволення інтелектуальних та духовних
потреб населення в бібліотеці запроваджуються додаткові платні послуги. Однак і
це не допомогло в повному обсязі укомплектувати фонди бібліотеки. Сьогодні ми
гостро відчуваємо прогалини 90-х.
Після здобуття Україною незалежності пріоритетним завданням книгозбірні
стало виховання національної самосвідомості засобами популяризації української
книги, відродження рідної мови, культурної спадщини, народних звичаїв,
традицій, обрядів українського народу, повернення невідомих сторінок історії та
літератури. Саме такою успадкувала бібліотеку її новий директор
Т. П. Недоводієва.
У цей період створено клуб любителів книги «Дозвілля». Вечори поезії,
дискусії, зустрічі з цікавими людьми, презентації книг, літературні свята стали
традиційними й завоювали прихильність читачів.
Сьогоднішня Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка зберегла
свою роль як центр інформування населення, центр позашкільної освіти,
просвітництва, дозвілля. З цією метою кожний квартал готується інформаційний
бюлетень «Нові книги», який надсилається в організації, установи, навчальні
заклади. Значна увага приділена вивченню запитів та потреб користувачів шляхом
опитування, анкетування, інтерв’ювання. У 2003 році ЦМБ прийняла участь в
обласному конкурсі на кращий краєзнавчий бібліографічний посібник. Ми
отримали ІІ місце за покажчик «Їх іменами названо вулиці міста».
У вересні 2008 року розпочав свою діяльність Інтернет-центр в ЦМБ
ім. В. Г. Короленка.
1 грудня 2011 року в ЦБС м. Рівне відбулося представлення нового
директора. З цього часу міську бібліотечну систему очолює В. О. Гупалюк, яка
працювала заступником директора впродовж п'яти років. Вона змінила
Т. П. Недоводієву, яка 19 років керувала ЦБС.
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СЕКЦІЯ 1
БІБЛІОТЕКИ МІСТА РІВНЕ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ
ВОЙТОВИЧ Н. В.
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГИ І ЧИТАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 75-РІЧНОЇ
ІСТОРІЇ ВІДДІЛУ
Сучасний комплекс форм і методів масової роботи базується на кращих
традиціях вітчизняної теорії і практики, спирається на загальні методичні
прийоми і вимоги до її організації та проведення. На різних етапах розвитку
бібліотечної справи на перший план виходили ті форми масової роботи, які
визначалися цілями бібліотек, як соціальних установ.
70-річна історія РOУНБ невіддільно пов'язана з її структурними
підрозділами. В кінці квітня 1940 року розпочалось обслуговування читачів
читального залу. Першими зав. відділами були Ницкович Лідія Іванівна, з жовтня
1944 року – Втулих Тетяна Олександрівна. Зі звітів бібліотеки, зі спогадів
співробітників і читачів, світлин тих років вимальовуються найпримітніші заходи.
Приміром, у 1947 році було проведено три читацькі конференції за творами
Олександра Фадєєва «Молода гвардія», Костянтина Симонова «Русский вопрос»,
а також читацька конференція на тему: «Відображення колгоспного життя в
художній літературі», на якій було присутніх лише 17 чоловік [1].
У 50-х роках завідуючими читальним залом стали випускниці Харківського
бібліотечного інституту Кулінська Наталія Іванівна, пізніше – Безюк Зінаїда
Микитівна. Це були ерудовані, кваліфіковані працівники, які збирали навколо
себе читачів різних професій, ділилися з ними своїми знаннями. В той період ще
не було телевізорів, не всі мали можливість купити книги, тому все духовне життя
й активність людей виливалися в обговорення набутків художньої літератури.
Відвідувачі збиралися в читальному залі, обговорювали популярні у п'ятдесяті
роки книги Вадима Собка, Олександра Донченка, Бориса Польового, Дмитра
Граніна, Валентина Кочетова та ін.
З накопиченням досвіду масової роботи, зростанням культурного і
освітнього рівня читачів популярними стали тематичні вечори, читацькі
конференції, бібліографічні огляди. «У 60-70-і роки продовжував поповнюватися
комплекс рекомендаційних форм з метою залучення уваги читачів до «найбільш
цінної в ідейному, науковому та художньому відносинах літератури» [2, с. 43].
Особливість цього періоду – широке застосування масово-освітніх форм, що
доповнюють систему політичної освіти. Як правило, це цикли заходів,
розрахованих на систематичну і тривалу роботу з однорідною групою читачів з
урахуванням їх освітнього рівня (уроки, суспільно-політичні читання, лекторії,
декади, місячники). Широко застосовувалися прийоми інформаційного характеру
– відкриті перегляди літератури, бюлетені нових надходжень, огляди книг та
періодики. Під впливом ЗМІ і з появою аудіовізуальної техніки поширилися
форми масової пропаганди книги, наприклад читацько-глядацька конференція,
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телепередача про книжки, година музики та поезії. У ці ж роки сформувалися
організаційні передумови для вдосконалення масової роботи. Зросла потреба
читачів в культурних контактах, в духовному спілкуванні, яка виявлялася у
виникненні вузьких груп спілкування, клубів, гуртків за інтересами.
В 1962 році на посаду завідуючої відділом була призначена одна із
найдосвідченіших працівниць бібліотеки М’ячина Людмила Яківна, яка
працювала на цій посаді 25 років. Людмила Яківна була неординарною
особистістю помітною не тільки в колективі бібліотеки, а і в обласному центрі. Їй
доручали найбільш відповідальні масові заходи, вона була прекрасним лектором,
проводила змістовні бібліографічні огляди з питань моралі, культури, історії,
літератури, на підприємствах та установах міста. Вона зуміла організувати масову
роботу з активним залученням читачів. «В 60-і роки склався читацький актив,
який допомагав колективу в підготовці і проведенні масових заходів. Інтерес у
читачів завжди викликали обговорення нових творів літератури, які носили
дискусійний характер. Ініціаторами проведення і активними учасниками цих
заходів були читачі: Сергій Дорошенко, Федір Чубунов, Артур Меремінський,
Любов Максименко та інші, справжні бібліофіли, друзі бібліотеки» [2, с. 44].
Літературні вечори, читацькі конференції, бібліографічні огляди, бесіди
проводились на підприємствах, в організаціях, установах міста.
Серед найяскравіших заходів, які запам'яталися читачам – зустрічі з
письменниками Володимирем Канівцем, Миколою Жулинським, Миколою
Вінграновським та ін.
Період 70-х років відзначився активізацією діяльності бібліотеки. Згідно
прийнятих постанов (1959, 1974 роки) щодо стану та заходів поліпшення
бібліотечної справи в країні, перед обласними бібліотеками були поставлені нові,
відповідальні завдання.
У цей час розширюється репертуар книжкових та періодичних видань. За
нових соціокультурних умов бібліотека стає центром збереження та розвитку
національної культури, регіональної та людської пам'яті, значно зростає роль і
функції наукової книгозбірні як соціо-комунікативної, інформаційної та
просвітницької установи.
Значно активізувалась робота з пропаганди суспільно-політичної
літератури. З групою читачів-пропагандистів, політінформаторів і агітаторів
обласного центру, будинком політосвіти проводились теоретичні читацькі
конференції, усні журнали, відкриті перегляди літератури за матеріалами
партійних з'їздів. На підприємствах, в організаціях, навчальних закладах
організовувались усні журнали «Чуття єдиної родини», заходи до Днів союзних
республік Білорусії, Молдавії, Казахстану, Киргизії та ін. Для молоді за
навчальними програмами гуртків, шкіл, теоретичних семінарів організовувались
книжкові виставки, надавалась допомога у підготовці і проведенні теоретичних
конференцій.
У рамках тижнів пропаганди військово-патріотичної літератури
проводились вечори книги на тему «Їх подвиг неповторний і вічний», «Ніхто не
забутий, ніщо не забуте». На такі вечори запрошували учасників визволення
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Рівненщини від німецько-фашистських загарбників. На одному з вечорів були
присутні читачі бібліотеки, учасники Великої вітчизняної війни І. Наумов та
Г. Верстов.
Для формування наукового світогляду, технічного прогресу центральне
місце в популяризації економічної, природничо-наукової, художньої літератури
відводилось індивідуальній роботі з читачами. Бібліотекарі систематично
бесідували з читачами, вивчали їх інтереси і запити, постійно знайомили з новими
бібліографічними посібниками з питань природознавства, організації праці і
соціалістичного змагання, художньої літератури. З їх допомогою бібліотечні
працівники складали окремим читачам індивідуальні плани читання. Вчителям
біології, хімії, фізики, астрономії; політінформаторам, пропагандистам, лекторам
регулярно надавали інформацію про надходження до бібліотеки нової літератури.
В школах, обласній прокуратурі, залізничній лікарні, різноманітних організаціях,
на підприємствах міста з активною допомогою широкого читацького активу
проводились відкриті перегляди літератури «Природа і людина», «Людина
виходить в космос», «Сучасна наука про Всесвіт», «Ізотопи в народному
господарстві».
У 1972 році відбулися збори громадськості міста, присвячені
Міжнародному року книги. Разом з обласним управлінням у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі та видавництвом «Каменяр» організовано
виставку-перегляд книг, випущених «Каменярем» і читацьку конференцію «Книга
в житті людини». Перед читачами виступили люди різних професій: доктор
ветеринарних наук А. Меремінський, професор В. Авдєєв, викладач педінституту
Л. Євдокимова та ін. Вони говорили про місце книги в житті, про те, як вона
допомагає в праці, виховує патріотичні почуття до Вітчизни. В цей період
працівники бібліотеки разом із читачами взяли участь у проведенні заходів
Всесвітньої компанії: «Юність звинувачує імперіалізм», «Два світи: дві моралі».
Багато цікавих заходів проведено разом з обласним відділенням журналістів під
час фестивального місяця молодої української поезії.
В кінці 70-х років серед читачів були популярними серії книг «Эврика»,
«Прометей», «Герой советской Родины», «ЖЗЛ». Працівниками відділу активно
популяризувалась ця література. Разом з тим проводилась активна робота з
робітничою молоддю, старшокласниками. Наприклад, у гуртожитку
«Ровнопромбуд» проводились усні журнали, відбулася зустріч з журналістом
К. Закалюком, який побував за кордоном, відвідав ленінські місця; із заслуженим
артистом УРСР В. Петрухіним. Активно проводились читацькі конференції,
приміром, для учнів шкіл був проведений захід на тему «Проблеми естетичного
виховання школярів».
У 80-і роки завершилося організаційне і методичне оформлення клубів та
інших аматорських об'єднань при бібліотеках. У кінці 70-х початку 80-их років
були проведені теоретичні дослідження з масової роботи, вивчення ефективності
окремих форм і методів керівництва читанням, видано ряд матеріалів
узагальнюючого характеру. Масова робота відділу у 80-х роках спрямовувалась
на виконання рішень з’їздів КПРС, Компартії України, відзначення річниць
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народження В. І. Леніна, свята Перемоги у Великій Вітчизняній війні,
присвячувалась ХХІІ Олімпійським іграм у Москві, виборам до місцевих рад.
Широко пропагувалась література на допомогу патріотичному вихованню
читачів. В читальному залі працював університет культури, чимало занять були
присвячені ленінській тематиці. Для директорів середніх шкіл міста проведено
усний журнал на тему: «Ленін в серцях народів світу». На численних виставках
були представлені книги про багатогранне життя Володимира Леніна,
оформлювались цикли книжкових виставок «За мир, безпеку і співробітництво в
Європі», «Революційні, бойові і трудові традиції Радянської Армії і народу в
захисті Батьківщини».
На підприємствах і в установах міста активно проводились відкриті
перегляди, читалися бібліографічні огляди літератури «Наш радянський спосіб
життя», «В планах партії – думи народу», «Комуністи – 80-х». Для робітничої
молоді проводились відкриті перегляди літератури: «Герої і подвиги»,
«Непорушна єдність і братерство народів СРСР». Як і в попередні роки майже всі
масові заходи проводились спільно з центральним лекторієм «Знання», клубоммагазином «Пропагандист», товариством книголюбів, обласним краєзнавчим
музеєм. Активну участь в заходах брали читачі бібліотеки. Наприклад, під час
проведення тематичного вечора з лекцією «Буржуазний націоналізм – ворог
єднання трудящих» виступив кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
КПРС Українського інституту інженерів водного господарства С. Максимов. На
вечорі також виступили ветеран І. Пашехонова, почесний голова колгоспу
ім. Ватутіна Млинівського району І. Вальчун, ін. З бібліографічним оглядом
літератури виступила старший бібліотекар Н. Нікітіна. Під час вечора
демонструвався документальний фільм «Гірке відлуння».
Чимала робота проводилась з офіцерським та рядовим складом Радянської
Армії з питань військово-патріотичного виховання. Спільно з Будинком офіцерів
працівники відділу провели місячник пропаганди військово-патріотичної
літератури. Відкрився місячник тематичним вечором «Заради життя на землі», на
якому виступили читачі – ветерани Великої Вітчизняної війни Н. Бобико,
А. Середенко. В рамках місячника були прочитані огляди літератури,
проводились бесіди на теми: «Сторінки безсмертної слави», «Заради життя на
землі», «Література періоду Великої Вітчизняної війни», «Літопис подвигу», ін.
У 80-і роки ХХ ст. порівняно з 70-ми на вищий рівень була поставлена
робота по пропаганді літератури на допомогу оволодінню і вдосконаленню
спеціальністі таких читацьких груп як вчителі і вихователі, працівники культури і
мистецтва, охорони здоров’я, партійного активу. З цією метою працівники
читального залу виступали на семінарах, курсах підвищення кваліфікації,
методоб’єднаннях. З учителями міста та області проводились читацькі
конференції за творами популярних в той час авторів А. Алексіна, В. Тендрякова,
Ч. Айтматова. Під час серпневих і січневих нарад вчителів в обласному та
районних центрах проводились відкриті перегляди літератури з питань методики
викладання різних предметів. Спільно з інститутом вдосконалення вчителів
проводились «Дні вчителя», читацькі конференції.
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В практику роботи бібліотеки по пропаганді літератури ввійшли нові, ефективні
форми проведення заходів такі, як «Свято бібліотечної книги», літературно-мистецькі
вітальні, клуби за інтересами.
У 1986 році при читальному залі був створений клуб любителів літератури
«Співрозмовник». Біля витоків клубу стояла завідуюча читальним залом (з 1962 р.)
Людмила М’ячина, яка згуртувала товариство однодумців різних професій,
національностей, вікових категорій. Головою клубу стала Стелла Русина – чудовий
красномовець, неперевершений знавець літератури. На засіданнях клубу
обговорювалися нові книги, літературно-художні журнали. Теми засідань носили
гостродискусійний характер. Приміром, обговорювались твори, висунуті на здобуття
Державної премії ім. Т. Шевченка – «Якби членом комітету був я…», проводився
обмін думками за сторінками журналів «Новый мир», «Всесвіт», «Иностранная
литература», ділилися враженнями з приводу теми «Чорнобиль у дзеркалі літератури».
Дискусії на засіданнях клубу часто виходили за рамки літературних, були пов’язані з
найбільш гострими проблемами вітчизняної історії і сучасного суспільного життя [4].
Протягом 29 років літературна «Світлиця» Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки стала місцем зустрічі письменників, творчих людей. Естафету
завідуючих відділом прийняли Ніна Нікітіна (з 1987 р.), Наталія Корнійчук (Войтович)
(з 2003 р.).
Розширила свої рамки діяльність літературного клубу, на засіданнях
обговорювались актуальні питання літературного, мистецького життя, проводились
огляди творчості письменників-ювілярів, організовувались зустрічі з цікавими
людьми, національними общинами. У рамках клубу «Співрозмовник» проводились
різдвяні літературні читання «Зимове коло», поетичні зустрічі «Літнє коло», члени
клубу ділилися враженнями про творчість українських і зарубіжних письменників,
цікавились творами, які вивчають діти в школі. Члени клубу постійно дбали і дбають
про сталість і розвиток традицій, прагнуть урізноманітнити спектр тематичних заходів.
Серед проведених імпрез: «Славнозвісний Віктор Гюго», «Французький письменник,
вчений, і громадський діяч Проспер Меріме», «Культура і традиції європейських
країн».
Наступність масової роботи 90-х років виразилася у використанні традиційних
форм і методів, модернізації методичних прийомів і рішень, зв'язку із зовнішніми
установами та організаціями. Демократизація та активізація громадського життя,
вільне видання літератури зумовили розмаїття форм і тематики масових заходів.
Демократичні зміни в нашому суспільстві зумовили становлення нових пріоритетів в
діяльності відділу. Особистість читача, його запити, інтереси, уподобання стали
головними і визначальними в системі бібліотечного обслуговування. Пішло в небуття
дотримання ідеологічних догм, характерних для застійного періоду. Період
національно-культурного та державного відродження одним із найважливіших завдань
поставив перед бібліотечними працівниками завдання популяризації матеріалів з
питань відновлення історичної пам’яті, дослідження маловідомих, невідомих,
репресованих та заборонених діячів науки та мистецтва, об’єктивного висвітлення
мистецької та наукової спадщини багатьох діячів України та української діаспори.
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Після проголошення Незалежності України відділом проводиться
колосальна просвітницька робота. Ціла система літературних вечорів, презентацій
книг, інших масових заходів відбуваються при безпосередній співпраці з
обласним та міським об’єднанням товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
Заслуговують схвалення і наслідування система виставок книг та періодики
«Розстріляне Відродження», «Українська національна символіка», «Забуті
сторінки української літератури», «Образ України в поезії Василя Симоненка».
Великий резонанс викликали літературні вечори «Дай, Україно, гордого шляху»
(Василь Стус), «Поет трагічного оптимізму» (Юрій Клен), «Мій дім – за третьою
зорею» (Богдан Ігор Антонич). Активно допомагав у цьому плані постійний
користувач бібліотеки з багаторічним стажем, автор підручників з методики
викладання української літератури та культурології, лауреат Державної премії
України, професор Рівненського державного гуманітарного університету Борис
Степанишин. Він надавав консультації до проведення масових заходів, був
постійним відвідувачем і учасником майже всіх літературних і тематичних
вечорів, поціновувачем українських літературно-художніх часописів і до
останньої хвилини свого життя був активним популяризатором української мови.
Бібліотека завжди мала підтримку обласного та міського товариства
«Просвіта» ім. Т. Шевченка. Найактивнішими членами «Просвіти» Катериною
Сичик, Мирославою Косарєвою, Наталією Савчук, Лілією Овдійчук, Тетяною
Сергіюк, Євгенією Гладуновою, Михайлом Борейком ініціювалися заходи до
відзначення національних свят, ювілейних дат відомих українських державних
діячів та письменників. Завдяки просвітянам в бібліотеці щорічно до Дня
української писемності та мови проводиться обласний літературний конкурс
«Перло многоцінне», організовуються заходи до відзначення Дня рідної мови та
Дня слов’янської писемності і культури. У них беруть участь школярі, студенти,
вчителі та викладачі.
Велика читацька аудиторія збирається на презентаціях книг, перевиданих з
ініціативи активного діяча «Просвіти» Михайла Борейка. Особливої уваги
заслуговують перевидання: берлінського видання поеми Івана Котляревського
«Енеїда», здійсненого Богданом Лепким 1922 року; ґрунтовної праці Василя
Барки «Правда Кобзаря» (Нью-Йорк, 1961); факсимільного видання єдиного
примірника «Кобзаря» 1840 року, що зазнав меншого втручання цензури та
перевидання «Кобзаря» 1910 року, здійсненого Василем Доманицьким. Також
заслуговують на увагу український переклад французькомовного варіанту книги
Марка Вовчка та П’єра-Жуля Етцеля «Маруся» 1971 року, який був виданий у
Торонто. Його перевидання було вперше здійснено у Рівному.
Великий резонанс викликала презентація поеми латиномовного поета доби
Відродження Миколи Гусовського «Пісня про зубра» за участю відомого
перекладача Андрія Содомори, який здійснив переклад з латинської мови
факсимільно відтвореного у 1980 році в Мінську краківського видання 1523 року.
Популярністю користуються книги, події у яких пов’язані з нашим краєм. Це
видання Бориса Шведа «Поліщуки», Олександра Купріна «Олеся», Уласа Самчука
«Юність Василя Шеремети». Всі презентовані книги «Просвіта» дарує бібліотеці.
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2000-й рік був оголошений роком культури на Рівненщині. Працівники
відділу активізували свою роботу у всіх напрямах. Поряд із визначними
суспільно-політичними подіями, такими як День Незалежності України, День
Конституції, було відзначено 60-річчя обласної бібліотеки. Комплекс масових
заходів у 2000-х роках був розрахований на студентську та учнівську молодь і
проводився за індивідуальним замовленням навчальних закладів, так званим
«шкільним абонементом». Розширилась і активізувалась робота відділу з
громадськими організаціями, національними товариствами міста, обласною
організацією Національної Спілки письменників України, навчальними
закладами.
З 2002 року в рамках проекту «Екологічний резонанс» при відділі працює
школа молодого еколога «Живи, природо». Слухачі школи ознайомились із
заповідними місцями України та Рівненщини, відвідали місцевий ентомологічний
заказник «Бармаківський», провели фенологічні спостереження, взяли участь в
екологічних вікторинах, конкурсах на кращий прозовий та поетичний твір
природничої тематики.
Відділ обслуговування користувачів у читальній залі активно сприяє у
наданні допомоги молодим науковцям. Для наукових працівників виділені окремі
місця, надається послуга по резервуванню літератури на період наукової роботи,
проводиться видача літератури додому на невеликий термін користування. У
книгозбірні організовувалися наукові презентації за участю молодих науковців
вищих навчальних закладів міста за окремим планом роботи. Впродовж 2007 року
було проведено 6 таких презентацій. Серед них: презентації монографії кандидата
філологічних наук, доцента МЕГУ ім. академіка С. Дем’янчука Богдана Денисюка
«Ідейно-естетичні засади і поетика історичної прози Івана Филипчака»;
дослідження викладача кафедри зарубіжної літератури Рівненського інституту
слов’янознавства Євгена Васильєва «Українська тематика у творчості
Дж. Гордона Байрона»; монографії викладача Національного університету
«Острозька Академія» Валерія Войтовича «Генеалогія богів давньої України» [3].
З 2007 року діє цільовий проект «Університет «Здоров'я нації». Активна
популяризація здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок та
наркотичної залежності є одним з основних напрямків роботи відділу з молодими
читачами. Особливо популярними стали спортивні змагання, інтерактивні ігри.
Очолює університет досвідчений спеціаліст Галина Конарчук, яка залучила до
роботи університету медичних фахівців, громадські організації, учнівську молодь,
вчителів. За цей період проведено більше 50 заходів, на яких представлено понад
2,5 тисячі книг та журналів з медицини, спорту. В рамках роботи університету
бібліотеку відвідало близько 3000 чол., з них читачами бібліотеки стали понад
1500 чол.
При відділі працює Пункт доступу громадян (ПДГ) до інформації органів
державної влади, який розпочав свою роботу у січні 2011 року. Представники
органів влади і управління є учасниками, співорганізаторами, ініціаторами і
просто відвідувачами на масових заходах, які проходять у бібліотеці. Роботу в
ПДГ проводить головний бібліотекар відділу Валентина Бендюг. Основними
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формами роботи є круглі столи, інформаційні години, виставки літератури
правової тематики, навчальні тренінги, семінари-практикуми для бібліотечних
працівників міста та області, представників органів державної влади, групові та
індивідуальні консультації, екскурсії для різних категорій користувачів. Серед
проведених заходів: «Доступ до публічної інформації – запорука демократії»,
«Свобода доступу до урядової інформації», «Електронне урядування – запорука
прозорості та ефективності влади», «Знати свої права: соціальний і правовий
захист молоді», «Аналіз та зміст Інтернет-сторінок органів державної та місцевої
влади», «Законодавча та нормативно-правова база органів державної та місцевої
влади», ін. [4].
Життя з кожним днем розширює коло завдань, які стоять перед відділом.
Працівниками відділу – головним бібліотекарем Оленою Тиховою, провідними
спеціалістами Наталією Васюк, Оленою Сисюк, Оленою Кудіною, Інною Петрук
– на допомогу у проведенні масових заходів, популяризації книг створюються
мультимедійні виставки, буктрейлери. Бібліотекар Надія Прозапас популяризує
книги краєзнавчої тематики через організацію книжкових виставок, виставокінсталяцій. Щомісячно на блозі «Порадник читача» бібліотекарі популяризують
кращі книги української та світової літератури, рекомендують цікаві публікації з
періодичних видань, книги з електронних бібліотек.
У перед’ювілейному 2014 році працівниками відділу проведено близько 60
масових заходів, які відвідало понад 3000 чол., організовано 85 книжкових
виставок, з них 18 – коментованих. З виставок було видано близько 500 книг.
Колектив відділу робить усе можливе для забезпечення сучасного рівня
обслуговування читачів, реалізації конституційного права громадян на всебічний
розвиток особистості, підтримку ідеалів вільного, відкритого і демократичного
суспільства.
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ВОЛЯН Н. П.
РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
(Огляд досвіду РОУНБ)
Рекламна діяльність бібліотек завжди була невід’ємною складовою її
роботи. Бібліотечні фахівці розуміли необхідність додаткових заходів по
залученню читачів, інформуванню, популяризації книг, періодичних видань. Ще
на початку ХХ ст. у бібліотечній практиці застосовувався термін «реклама», проте
революційні перетворення та нова ідеологія фактично замінили її такими
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поняттям як «пропаганда», «агітація». З 1990-х років рекламно-інформаційна
діяльність бібліотек набула значного розвитку, що було обумовлено
соціокультурними, економічними перетвореннями та впровадженням технологій
маркетингу. У науковий обіг введено поняття «рекламно-інформаційна
бібліотечна діяльність».
Вивчення рекламної діяльності публічних книгозбірень є одним із важливих
завдань організації бібліотечного обслуговування. Окремі її види були предметом
теоретичних досліджень та знайшли відображення в публікаціях зарубіжних, а
пізніше – російських та вітчизняних фахівців.
Фахівцями Рівненської ОУНБ у різні періоди досліджувалися окремі
аспекти бібліотечної реклами, її види, напрямки, які знайшли відображення у
публікаціях В. Ярощук, Т. Борисюк, С. Ступницької. Особливості сучасної
бібліотечної реклами були узагальнені О. Промською та поширені Інформаційним
центром з питань культури та мистецтва НПБУ (ДЗК, випуск 7/5, 2007 р.). Разом з
тим, комплексного ретроспективного аналізу рекламної діяльності РОУНБ не
проводилося. Вперше у публікації здійснена спроба узагальнити відомості щодо
рекламної діяльності бібліотеки. З цією метою опрацьовано звіти про діяльність
обласної бібліотеки, документи з фондів Державного архіву Рівненської області,
приватних зібрань. Багато документів було переглянуто de visu. Хронологічні
рамки пошуку – 1940–2010 рр.
Проведене вивчення дозволило сформувати уявлення про розвиток
рекламної діяльності Рівненської ОУНБ, її засоби та види. Зазначимо, що до
середини 80-х років ХХ ст. підхід до бібліотечної реклами обмежувався такими
формами бібліотечної пропаганди, як виставкова діяльність; випуск друкованої
продукції (маємо на увазі агітаційні плакати, які здебільшого виконувалися від
руки; бібліографічну продукцію малих форм, яка виходила невеликим накладом
та переважно концентрувалася у бібліотеці); публікаціями у пресі,
радіорепортажами. Ідеологічна функція була в основі «технічної естетики»
бібліотеки (шафи, столи, стенди, дошки оголошень, рекламні тумби, таблички).
Спеціалізоване приміщення бібліотека отримала тільки в 80-х роках минулого
століття.
Впродовж 40 років старовинне приміщення в центрі Рівного (пам’ятка
архітектури поч. XIX ст.) слугувало бібліотекою. Внутрішнє оформлення закладу
відповідало реаліям того часу. Головним джерелом інформації про бібліотеку
були вивіски. Перша мала форму рами, була виготовлена з дерева і скла, містила
назву закладу (згодом замінена на металеву з рельєфними буквами). Друга
розташовувалася на центральних вхідних дверях та інформувала про графік
роботи книгозбірні.
Дієвою формою пропаганди літератури завжди була виставкова робота
бібліотеки. Значна кількість книжкових виставок (у стінах бібліотеки і поза нею)
привертала увагу, переконувала, розвивала інтерес до книги та читання. Виставки
мали головну назву, розділи, які були виконані на папері у кольорі акварельними
фарбами, гуашшю або тушшю. Увага зверталася на вибір шрифту та композицію
надпису.
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Бібліотечна реклама радянського періоду (1940–1990) являла сукупність
інформаційних, агітаційних, художніх прийомів і була розрахована на реального
споживача – читача та покликана виховувати «радянську людину». Бібліотечна
реклама обласної книгозбірні цього періоду представлена незначною кількістю
видів друкованої продукції: бібліотечні плакати; малоформатні видання: плакатилистівки, листівки-закладки, афіші масових заходів, плани читання, пам’ятки
читача, ін. Їх вирізняла яскраво-виражена ідеологічна спрямованість. Рекламний
характер носили інші видання: рекомендаційні списки літератури, бібліографічні
покажчики, методичні матеріали.
Унікальними зразками, що представляють рекламу РОУНБ, є матеріали 40х рр. XX ст. Це бібліотечні плакати 1949 р. видання, зокрема, тематичний плакат:
«Весняній сівбі – бойову зустріч», «Вибори народних депутатів – важлива
політична кампанія», «За розквіт мічурінської біологічної науки», плакат про
життя і творчість О. Пушкіна: «До 100-ліття з дня народження російського
письменника О. С. Пушкіна». Схема плаката того часу вміщувала такі елементи:
назву, цитати, висловлювання, анотації книг, кінцівку (заклик, звернення до
читача). Плакат доповнювали зображення книг, портретів, статистична та
фактографічна інформація, відгуки читачів. Рекламна продукція була виконана
ручним способом на папері форматом А-3, А-2.
Виявлені перші публікації про РОУНБ, які дозволяють прослідкувати зміст
роботи закладу. В цей період зафіксовані перші статті (11 назв) на сторінках місцевих
газет, які розкривають різні аспекти роботи книгозбірні: відкриття обласної
бібліотеки для дорослих (довоєнний період), пропаганда літератури через книжкові
виставки (до Жовтневих свят, виборів у Верховну Раду УРСР…), читацькі
конференції за художніми творами (О. Степанов «Порт-Артур», Д. Медвєдєв «Це
було під Ровно»); огляди новинок літератури на підприємствах; нові надходження
суспільно-політичних, технічних, сільськогосподарських, художніх видань. Увага
приділялася навчанню працівників районних бібліотек. Вперше у 1949 році для
читачів рекламувалася нова бібліотечна послуга – міжбібліотечний абонемент
(МБА).
В 50-і роки ХХ ст. з’являються малоформатні видання: плани читання,
листівки-закладки, короткі анотовані покажчики літератури. Ці матеріали були
виготовлені друкарським способом. План читання виходив з певною періодичністю
та включав різні теми, зокрема на допомогу сільськогосподарському виробництву:
«Що читати про методи підвищення яйценосності птиці», ін. Листівка-закладка на
тему: «Чи був початок і чи буде кінець світу» складала 1 аркуш, містила сім джерел:
книги, статті з журналу «Більшовик». В цей час виходять покажчики літератури, які
пропагують книги з питань атеїзму.
Публікації (30 назв) цього періоду вирізняються збільшенням уваги до
пропаганди сільськогосподарської літератури. На сторінках газет з’являються
інформаційні повідомлення про бібліотеку, зокрема наводяться основні статистичні
показники діяльності книгозбірні. Частина статей присвячена навчанню сільських
бібліотекарів, організації книжкових виставок та відображенню в них місцевих
матеріалів.
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60-і роки XX ст. характеризуються різноманітністю змісту та форм рекламної
продукції. В цей час виходить значна кількість бібліографічної продукції –
рекомендаційних списків літератури. У центрі уваги книги з питань сільського
господарства, атеїзму та атеїстичної роботи. Активно популяризується краєзнавча
тематика: друкарським способом виходять рекомендаційні списки літератури серій
«Вивчай свій край», «Молоді про свій край», «З історії міста Ровно», «Ровенщина в
художній літературі», «Природа та природні багатства Ровенщини» та інші. На базі
бібліотеки виготовляються на ротаторі тематичні списки літератури «Ровенчани в
роки Великої Вітчизняної війни» та інші.
Друкована продукція представлена буклетами програм науково-практичних
конференцій, семінарів бібліотечних працівників, які виконані за допомогою
ротапринту на кольоровому папері, оздоблені малюнками, символами, наприклад:
«Програма науково-практичної конференції бібліотечних працівників Рівненської
області з питань бібліографічної роботи» (1969 р.); «Програма обласного семінару
бібліотечних працівників з питань роботи серед віруючих сектантів» (1967 р.).
Бібліотечні плакати були розраховані на фахівців-аграріїв і привертали увагу
до літератури з питань сільського господарства – «Вирощуйте горох – це вигідно».
Були випущені методичні плакати-листівки, які пропагували досвід роботи
сільських та громадських бібліотек, і поширювалися в Рівненській області: «В
бібліотеках області: про досвід роботи Здовбицької сільської бібліотеки
Ровенського району» (1964 р.), «Хімія викриває чудеса релігії: про досвід роботи по
проведенню в бібліотеках вечорів книг» (1965 р.). Ці видання вийшли друкарським
способом. Вперше отримано дані про тираж – 1000 примірників.
Преса 60 років віддзеркалює життя бібліотеки як центру популяризації
читання. В цей період відбувається значна кількість читацьких конференцій за
художніми творами, зустрічей, оглядів літератури. Проходять Шевченківські дні,
громадські огляди діяльності бібліотек. Популяризується спеціалізована і художня
література. Звертається увага на комплектування фондів сільських бібліотек. Всього
за цей період виявлено 21 публікацію.
У 70-х роках ХХ ст. активно популяризуються книги про Велику Вітчизняну
війну, бібліотечні заходи до 30-річчя визволення Ровенщини від фашистських
загарбників. Вперше бібліотека проводить радіо-конференцію для буряководів
області та долучається до читацької телеконференції на тему: «За підвищення
ефективності сільського господарства».
Збільшилася кількість статей у пресі (49 назв), розширилася їх тематика:
висвітлюються
питання
комплектування
фондів
науково-природничою
літературою, книгами сільськогосподарської та виробничої тематики, акцентується
увага на ролі бібліотеки у підвищенні економічних знань.
У другій половині 70-х років минулого століття на сторінках газет
з’являються публікації про видавничу діяльність РОУНБ, зокрема бібліографічні
покажчики, в т.ч. краєзнавчі, централізацію книгозбірень. Окремі статті присвячені
комплексним бібліотечним заходам – фестивалям книг.
Популярними стають малоформатні бібліографічні матеріали – листівкизакладки типу «Що читати далі?», наприклад: листівка-закладка до книги:
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Бродський Р. М. «Сіонізм і його класова суть» (1976 р.). Видання рекомендувало 7
книг за 1974–1975 рр., виготовлено на кольоровому папері.
Запроваджено випуск пам’яток читача, які містять фото, біографічну довідку
про письменника, перелік його творів і літератури про життєвий та творчий шлях.
Наприклад: «Петро Красюк – лауреат Обласної комсомольської премії імені Миколи
Максися» (1974 р.). Продукція виконана на сірому папері з використанням чорного
або кольорового шрифту.
В асортименті рекламної продукції все більше з’являється листівок-закладок
типу «Що читати далі» до книг художнього, суспільно-політичного змісту. В цей
період регулярно виходять з друку тематичні буклети серії «З досвіду роботи»
бібліотечних централізованих систем, листівки з досвіду роботи бібліотек області, які
вирізняються кольоровим художнім оформленням, ілюстровані малюнками,
світлинами.
Збагатилася тематика списків рекомендованої літератури, бібліографічних
покажчиків. Саме у 70-х років почав друкуватися «Каталог періодичних видань,
передплачених бібліотеками м. Ровно на … рік» та поточні бібліографічні покажчики
«Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на … рік», «Нові книги з питань
культури і мистецтва» і інше.
Знаковими у житті бібліотеки стали 80-і роки ХХ століття. Бібліотека отримала
в центрі міста в парковій зоні нове спеціально проектоване приміщення, дизайн якого
відображав усі аспекти її діяльності. Зали були оснащені спеціальними меблями, в
сучасному інтер’єрі були враховані кольорові композиції, розстановка, освітлення,
озеленення, комфортні зони відпочинку, ін. Бібліотека мала сучасний привабливий
вигляд і стала популярним місцем навчання, дозвілля краян. Важливим компонентом
зовнішнього оформлення та естетичного вигляду книгозбірні стала бокова вивіска
при вході, яка була виготовлена із листового металу та містила інформацію про
статус установи, її назву.
Набуває поширення підготовка та випуск друком великоформатних
бібліотечних плакатів, книжкових закладок, упорядниками яких виступають РОУНБ,
Обласна організація Добровільного товариства любителів книги УРСР, Обласна
організація Товариства «Знання». Тематика плакатів тих років носила агітаційний
характер, наприклад: «Під прапором жовтня, курсом 27 з’їзду КПРС до нових
звершень». Також знайшли відображення у бібліотечних плакатах цикли
бібліотечних заходів: декади пропаганди галузевої літератури, героїко-патріотичних
читань. Такі видання містили назву циклу, перелік назв, форм, дату і час проведення
заходів.
Книжкові закладки були краєзнавчого змісту, наприклад: «Ровно місто
героїчної і трудової слави: 1283–1983», складалися з малоформатних картонних
листків, що об’єднувалися обкладинкою-конвертом. Кожна закладка була присвячена
певній темі та вирізнялась одна від одної кольором та тематичними ілюстраціями.
«Ровно в художній і краєзнавчій літературі», «У роки Великої Вітчизняної війни», ін.,
містила коротку історичну довідку, бібліографічний список книг (від 6 до 12 джерел).
У публікаціях актуальними залишалися матеріали з пропаганди ленінської
теоретичної спадщини, рішень Пленумів, суспільно-політичних питань.
31

Ряд статей того часу висвітлював краєзнавчий напрям діяльності бібліотеки,
зокрема, щодо відзначення 700-річчя з дня заснування м. Ровно. Вперше
рекламуються бібліографічні покажчики «Новини краєзнавчої літератури»,
«Література про Ровенську область». Низка публікацій відображала знакові події для
книгозбірні: ювілей бібілотеки, досягнення за 40 років, відкриття нового приміщення
закладу.
Розширюється тематика газетних дописів: від досвіду роботи читацьких клубів
«Співрозмовник», «У світі прекрасного» до розкриття роботи книгозбірні на
допомогу реалізації комплексних науково-технічних програм, наприклад: «Цукор»,
«Урожай».
У статтях, що розкривають професійну діяльність, порушується питання
охорони та комплектування бібліотечних фондів, роботи з боржниками, описано роль
методичної служби у підвищенні фахового рівня працівників області та
новоствореної соціологічної служби обласної бібліотеки.
З 90-х років нові економічні умови призвели до відмови від пасивної стратегії
обслуговування читача. Пріоритету набула діяльність, спрямована на залучення
потенційного користувача. Змінились підходи до популяризації ресурсів та послуг
бібліотеки. Розпочато впровадження інформаційних технологій в роботу закладу та
розвитку на їх основі продуктів та асортименту послуг. Рекламна діяльність РОУНБ
стала невід’ємною складовою бібліотечної практики. Відбулися зміни у структурі
бібліотеки: маркетингова діяльність покладена в основу роботи методичної служби.
Розширилися засоби та канали реклами, особливого значення набуло інформування
через телерадіоканали.
В цей період помітним стає зростання видів та засобів реклами, яку можна
класифікувати за способом впливу та засобами поширення. Серед друкованої
продукції вперше з’являється буклет «Скарбниця людської мудрості: до 50-річчя
Рівненської державної обласної бібліотеки», який цілісно представляє бібліотеку, її
структурні підрозділи. Кожен розділ інформаційно насичений, ілюстрований
світлинами.
Виходить серія кольорових бібліотечних плакатів, присвячених заходам
бібліотеки з національного відродження і розкриття нових літературних імен: Ліна
Костенко, Василь Стус, ін. Зростає число публікацій у місцевій пресі –214 назви.
В 90-х роках з’являється низка наукових збірників статей з практики та теорії
бібліотекознавства та бібліографії, проходять наукові конференції, публікуються
статті про раритетні видання з фондів книгозбірні, унікальні книжкові дарунки
(наприклад: 30-томна енциклопедія «AmeriCana», колекція видань Сидора Кравця
(800 прим.), виставки-інсталяції, наприклад: «Карен Бліксен» (данська письменниця).
Активно популяризується робота бібліотек в нових умовах, зокрема, з
впровадження інформаційних технологій, створення електронних баз даних (1993 р.,
1999 р.), навчання бібліотекарів області роботі з автоматизованими технологіями.
Зацікавлення у читачів викликали публікації про нові послуги книгозбірні – нічний
абонемент (1996 р.). У 1994 році на сторінках преси вперше оприлюднено відкритий
звіт бібліотеки перед населенням.
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Останнє десятиріччя минулого століття вирізняється кращою поліграфічною
культурою рекламної продукції. Це період комп’ютеризації бібліотечних процесів,
коли з’являються нові можливості друку, художнього оформлення та тиражування
матеріалів. Активізувалася діяльність видавничого центру книгозбірні. В кінці 90-х
рр. з’являються рекламні буклети, путівники бібліотекою, закладки про послуги, які
були спрямовані на конкретну цільову аудиторію: студентів, абітурієнтів, депутатів,
ін. Проте їх тираж був обмеженим.
На початку XXI ст. відбуваються суттєві зміни в інтер’єрі бібліотеки:
оновилася матеріально-технічна база, модернізувалися традиційні засоби роботи. У
книгозбірні склався власний фірмовий стиль, який простежується у кольорових,
графічних, типографських елементах. Інформацію про бібліотеку, її статус, режим
роботи надають фасадна вивіска, яка виконана із сучасних матеріалів у синьосріблястій кольоровій гамі, та вивіска на вітринному склі, яка її доповнює. Іншими
носіями фірмового стилю виступають: бібліотечні фірмові бланки з логотипом,
фірмовий слоган (місія), візитні картки, бейджі, каталожні вивіски, назви
структурних підрозділів, інше. В холі книгозбірні, в окремих залах знаходяться
сучасні рекламні конструкції: банери, які популяризують електронні ресурси, окремі
послуги.
Високої поліграфічної та естетичної якості стала друкована продукція, яка
здебільшого виготовляється в поліграфічних організаціях. В цей період виходять
друком великоформатні плакати про ресурси, послуги бібліотеки, заплановані
заходи, зокрема, «2007 – Рік української книги», «До Всеукраїнського дня бібліотек»,
«Ресурси бібліотеки в мережі Інтернет», «Історична Волинь» та інші. Їх тираж різний.
Лише у 2006 році випущено понад 40 назв видань різних форм.
Бібліотеку в цілому (структура, історія, або додаткові нові послуги)
рекламують буклети та тематичні листівки: «Рівненська державна обласна
бібліотека», «Центр європейської інформації», «Інтернет-Окуляр», «Комп’ютерні
послуги Рівненської державної обласної бібліотеки». Вперше підготовлено комплект
листівок-закладок про структурні підрозділи бібліотеки.
Розширився видовий асортимент бібліотечної реклами. Набули популярності
оригінальні форми – так звана «сувенірна продукція»: фірмові блокноти, календарі –
настінні та кишенькові, ручки, візитки та інше.
Розвиток технологій дозволяє впроваджувати різноманітні форми і методи
подачі матеріалу. З’являється бібліотечна реклама на CD (обкладинки), створюються
електронні презентації, зокрема: «До 70-ліття з дня заснування РДОБ: 1940–2010
рр.», «Краща книга Рівненщини – 2009».
Книгозбірня представлена в інтернеті через веб-сайт, електронну бібліотеку
«Історична Волинь», сайти «Освітній навігатор», «Регіональний інформаційний
портал: Рівненщина». Ці ресурси водночас виступають і засобом реклами бібліотеки,
і її об’єктом через друковану продукцію, публікації, теле-, радіорепортажі.
Позитивної динаміки набула популяризація бібліотеки через ЗМІ. Щорічно на
сторінках преси розміщується в середньому 80 публікацій, 700 рекламних оголошень
та 100 теле-, радіорепортажів. Посилання на електронні ресурси РОУНБ присутні на
веб-сайтах районних та міських бібліотек, партнерських організацій. Діяльність
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обласної бібліотеки, її досягнення знаходять відображення на сайтах органів влади,
міжнародних та місцевих недержавних організаціях, інтернет-медіа.
Підвищенню іміджу обласної бібліотеки як соціокультурного, наукового та
освітнього закладу сприяють також комплексні заходи, які вона проводить.
Налагоджені тісні партнерські стосунки із журналістським корпусом, громадськими
організаціями, та іншими установами.
Рекламна діяльність бібліотеки ХХІ ст. характеризується новими підходами:
формується рекламна політика РОУНБ відповідно до завдань, які визначаються
інформаційними потребами користувачів, ресурсами та середовищем. З’являються
аудіовізуальні способи впливу на відвідувачів через тематичні подкасти,
буктрейлери, рекламні бібліотечні ролики, які доступні в соціальних мережах. Різні
платформи соціальних медіа використовуються для комунікації з користувачем,
рекомендації книги, тематики, послуг як традиційних – книгоношення, так і
віртуальних – електронна доставка документів, електронна розсилка інформації
тощо.
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ГЕТМАНЧУК В. П.
РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ НАУКОВІЙ МЕДИЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ –
70 РОКІВ
У 1944 році, одразу ж після звільнення Рівненщини від німецько-фашистських
загарбників, розпочалось відновлення практично повністю зруйнованих лікувальних
установ області. Але, навіть в такий тяжкий для держави повоєнний час, одночасно із
становленням системи охорони здоров’я в області створювалися медичні бібліотеки.
Наказом № 256 від 14 липня 1945 року по Рівненському обласному відділу охорони
здоров’я з 16 липня 1945 року заснована Рівненська обласна наукова медична
бібліотека (РОНМБ). На посаду її директора цим же наказом був призначений
Ярошевський Антон Васильович. Обласній медичній бібліотеці було надане
приміщення по вулиці Сталіна, 30 (нині вулиця Соборна), а з 26 вересня 1946 року
бібліотека була переведена в приміщення по вулиці Шопена, 4.

Приміщення Рівненської обласної медичної бібліотеки у 40-х рр. ХХ ст.

Першими бібліотекарями були Фоміна О. Ю., Манусова Д. Г., Баланік О. Є.,
Якубовська О. А., Ніцкевич Л. І. Вже 30 квітня 1946 року наказом № 6 по обласному
управлінню охорони здоров’я за зразкову працю їм було оголошено перше
заохочення в історії бібліотеки – подяка. Ці працівники бібліотеки створювали
книжковий фонд з першого примірника. В основі фонду – література, подарована
бібліотеці медичними працівниками м. Рівне та області.
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У перші роки свого існування обласна медична бібліотека налагоджує зв’язки з
Республіканською науковою медичною бібліотекою та іншими бібліотечними
закладами.
У 1952 році в бібліотеці створюється читальний зал на 30 посадочних місць, для
якого виділяється книжковий фонд. Наказом № 2 від 20 березня 1955 р. по РОНМБ у
бібліотеці створюються каталоги. Обласна медична бібліотека набула великої
популярності серед медичних працівників Рівненщини.
Перші медичні бібліотеки, бібліотечні пункти, почали створюватись в
лікувально-профілактичних закладах у 1946 році. У 1950 році в області вже було 26
бібліотек та бібліотечних пунктів з загальним книжковим фондом біля 8000
примірників. Обласна медична бібліотека із невеликим штатом надавала цим
бібліотекам практичну допомогу.
6 серпня 1957 року, після виходу на пенсію першого директора
Ярошевського А. В., директором бібліотеки призначений Луценко Іван Гаврилович,
який працював на цій посаді 38 років. Під його керівництвом формувалась існуюча
мережа медичних бібліотек області, розвивалась їхня матеріальна база,
відпрацьовувались і впроваджувались в практику діяльності найновіші форми і
методи бібліотечної роботи. Луценко І. Г. за великий вклад в розвиток бібліотечної
справи нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю «За доблестный труд», йому
присвоєне звання «Заслужений працівник культури УРСР».
В колектив бібліотеки прийшли нові працівники: Чернозуб Галина
Олександрівна, Романюк Валентина Іванівна, Ясинська Людмила Василівна, Цинко
Людмила Іванівна, Берестова Ніна Олександрівна, які працювали в РОНМБ більше
30 років. Невеликий колектив з ентузіазмом продовжував формування та
впорядкування бібліотечних фондів, створення довідково-пошукового апарату,
впровадження в практику новітніх досягнень бібліотечної справи та надання
організаційно-методичної допомоги створеній мережі медичних бібліотек області.
У червні 1966 році у відповідності з наказом по облздороввідділу в усіх
лікувально-профілактичних установах області були створені групи референтів лікарів
та середніх медичних працівників із числа найбільш кваліфікованих спеціалістів для
повідомлення медичним працівникам своїх установ про нові надходження наукової
медичної інформації. На базі обласної медичної бібліотеки формувалась майбутня
модель організації бібліотечної справи, яка отримала подальший розвиток в Україні.
У 1971 році Міністерство охорони здоров’я СРСР на базі РОНМБ провело Союзну
нараду по поширенню досвіду її роботи та організаційних форм розвитку
бібліотечної справи в системі охорони здоров’я областей. Наказом Міністерства
охорони здоров’я УРСР від 30 серпня 1974 року Рівненська обласна наукова медична
бібліотека офіційно затверджена Республіканською школою передового досвіду.
У 1974 році розпочата централізація медичних бібліотек області, яка в той час в
значній мірі сприяла поліпшенню їхнього комплектування літературою та управління
системою бібліотек.
У подальші роки дещо виріс штат бібліотечних працівників РОНМБ. Впродовж
1970–1980 років в бібліотеку прийшли молоді бібліотекарі Борозинець Г. О.,
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Добринь Т. Г., Кравчук Н. В., Рудник А. М., Фатєєва Л. В., у 1980–1985 роках –
Приймак М. Є, Зарічнюк В. С., Терещеня З. М.
Серед постійних читачів бібліотеки були відомі вчені-лікарі – доктори медичних
наук Б. К. Квашенко, Є. М. Боровий, кандидати наук Антонюк-Кисіль В. М.,
Астраханов В. Х., Гормах С. Я., Котелянська К. Є., Семенюк Ю. С., Поліщук В. М.,
Хіміч М. Г., відомі лікарі Вельський В. М., Горбатенко М. В., Давидюк О. М.,
Клешкань Г. А., Мороз М. А., Нікольченко А. М., Чайковський К. Г. та інші.
За успіхи в розвитку бібліотечної справи, вклад в охорону здоров’я населення
області РОНМБ неодноразово нагороджувалась Дипломами, Почесними Грамотами
Міністерств охорони здоров’я СРСР та УРСР.
На подальшу роботу обласної наукової медичної бібліотеки в значній мірі
вплинули ті соціально-економічні зміни, які відбувалися на Україні в зв’язку з
отриманням нею давно очікуваної самостійності. Наступила затяжна соціальнополітична криза. Обласній та всім медичним бібліотекам стало працювати все тяжче.
Фінансувалися лише заробітна плата та комунальні послуги. Розладналася система
книгозабезпечення. Вкрай скоротилось надходження літератури. У 1994 році через
відсутність коштів в обласному бюджеті, зміни в законодавстві щодо фінансування
місцевих закладів охорони здоров’я відбулась децентралізація медичних бібліотек
області.
У колективі РОНМБ відбулися скорочення, залишився штат в кількості 19
чоловік, в тому числі 14 бібліотечних працівників. Але це був колектив досвідчених
та енергійних однодумців, які не впали в розпач, а наполегливо та з терпінням
продовжували роботу по бібліотечно-інформаційному обслуговуванню медичних
працівників області.
У січні 1993 року на посаду директора РОНМБ призначений Горун Петро
Романович, який двадцять років поспіль очолював заклад. Завдяки його старанням
бібліотека повністю забезпечена комп’ютерною технікою, робочі місця всіх
працівників обладнані персональними комп’ютерами, принтерами та сканерами.
Завдяки його глибокому розумінню стану і потреб бібліотеки бібліотечний колектив
налаштований на інновації, конструктивні зміни. Розпочато автоматизацію
бібліотечних процесів: у 2004 році була придбана бібліотечна програма «Ірбіс 32», а
згодом «Ірбіс 64». Завдяки його старанням багато років поспіль РОНМБ у трійці
лідерів в Україні за поповненням бібліотечних фондів. За сумлінну працю, високий
професіоналізм, відданість справі, Горун Петро Романович нагороджений Почесною
грамотою МОЗ України.
З 1995 року в РОНМБ впроваджується адаптована російська версія світової
біомедичної інформаційної системи «Medlars» за тезаурусом MeSH, який
розрахований на електронний каталог. Найбільший вклад в її створення зробила
провідний бібліотекар Тетяна Григорівна Добринь.
У зв’язку із значним зменшенням штату ОНМБ відбулась реорганізація відділів
бібліотеки. Функціонують 4 відділи: наукової методичної та інформаційної роботи;
комплектування та бібліотечної обробки літератури; обслуговування та зберігання
літератури; господарський.
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Починаючи з 1999 року, комплектування документних фондів бібліотеки стало
поліпшуватись.
У грудні 2004 року силами колективу відбулося переміщення бібліотеки в
приміщення по вул. Котляревського, 2. Колектив і тисячі користувачів бібліотеки із
вдячністю згадують директора ТзОВ компанія «Інвестжитлобуд» Пугайко В. В. та
інших керівників, які підготували та безоплатно передали приміщення в обласну
комунальну власність для розміщення РОНМБ.

Сучасне приміщення Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки

Сьогодні Рівненська обласна наукова медична бібліотека – це бібліотечноінформаційний орган та головне книгосховище медичної літератури області. Тут
накопичено великий фонд медико-біологічної літератури (біля 210 тисяч
примірників), якісно організовані та підтримуються картковий та електронний
пошуковий апарат, впроваджені сучасні форми бібліотечного обслуговування.
Рівненська обласна наукова медична бібліотека рішенням сесії обласної ради в
2005 році отримала нову назву: Комунальний заклад «Рівненська обласна наукова
медична бібліотека» Рівненської обласної ради.
З 2006 року бібліотека працює в міжрегіональній корпоративній системі з
питань каталогізації та опису періодичних видань з Вінницькою, Дніпропетровською,
Житомирською, Чернігівською обласними науковими медичними бібліотеками та
бібліотеками Вінницького Національного медичного університету ім. М. І. Пирогова,
Одеського Національного медичного університету. Корпорація дозволяє значно
економити робочі ресурси та скоротити термін надходження інформації до
користувачів.
В обласній науковій медичній бібліотеці відпрацьована та діє чітка система
інформаційного забезпечення лікувально-профілактичних установ та медичних
працівників. Проводяться наукові дослідження з питань розвитку охорони здоров’я
краю. Розпочато оцифрування статей лікарів Рівненщини, надрукованих в наукових
медичних журналах.
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З грудня 2013 року на посаду директора РОНМБ призначена Гетманчук Вікторія
Олександрівна, яка до цього працювала заступником директора.
З березня 2014 року створено новий веб-сайт обласної наукової медичної
бібліотеки. Сьогодні це є необхідністю, бо кількість віртуальних користувачів
постійно зростає.
Робота Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки й мережі медичних
бібліотек області сприяє підвищенню інтелектуальної і духовної культури та
фахового рівня спеціалістів медичної галузі Рівненщини.
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ГОРОШКО Н. В.
ІСТОРІЯ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ мкр. ЮВІЛЕЙНИЙ
Рівненська міська бібліотека мкр. Ювілейний – сучасний культурно-освітній
заклад, який постійно вдосконалює свою роботу у відповідності з вимогами часу,
забезпечує прямий і постійний доступ до інформаційних ресурсів для різних
категорій користувачів, сприяє соціокультурному розвитку мешканців мікрорайону,
відкриваючи можливість цивілізованого дозвілля для населення. Діяльність
бібліотеки спрямована на реалізацію виконання державних і регіональних програм
щодо державотворення, розвитку культури, бібліотечної галузі.
Історія закладу почалась в 1963 році, коли була створена бібліотека в складі
клубу «Комунальник» (по вул. Шкільній) на балансі обкому профспілки робітників
комунально-побутових підприємств. Бібліотека мала назву «Бібліотека профспілок
робітників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств» та
обслуговувала працівників всіх галузей народного господарства. З ціллю покращення
методичної допомоги профспілковим бібліотекам області, постановою президії
Рівненської обласної ради профспілок від 10.01.1973 р. «Про перетворення бібліотеки
обкому профспілок працівників місцевої промисловості і комунально-побутових
підприємств в обласну профспілкову бібліотеку», вона була переведена на баланс
обласної ради профспілок і стала називатися «Обласна профспілкова бібліотека». В
1976 році для бібліотеки було виділено нове приміщення за адресою по вул.
Корольова, 4.
Постановою президії Рівненської обласної ради профспілок від 25.02.1977 р.
«Про централізацію профспілкових бібліотек» бібліотека була перетворена в Обласну
базову бібліотеку профспілок області.
Під час становлення і існування закладу, як головної профспілкової бібліотеки
області, з 1973 р. по 1988 р. директором працювала Довмат Тамара Іванівна. В той
час у штаті було 26 бібліотечних працівників у таких підрозділах: організаційно-
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методичній відділ; бібліографічний відділ; відділ обслуговування читачів; відділ
комплектування і обробки літератури; відділ пересувних бібліотек.
Рівненська обласна профспілкова базова бібліотека нараховувала 25 філіалів:
№ 1 – Рівненський льонокомбінат, № 2 – Рівненський м’ясокомбінат, № 3 – трест
«Рівнепромбуд», № 4 – завод «Рівнесільмаш», № 5 – Рівненське АТП 15654, № 6 –
ВО РЗТА, № 7 – РВО «Азот», № 8 – Костопільський ДБК, № 9 – Костопільський
склозавод, № 10 – Здолбунівський ЦШК, № 11 – Бабино-Томахівський цукровий
завод, № 12 – Дубнівський м’ясокомбінат, № 13 – Дубнівський цукровий завод, № 14
– Корецький цукровий завод, № 15 – Мізоцький цукровий завод, № 16 – Острозький
цукровий завод, № 17 – Шпанівський цукровий завод, № 18 – Любомирський
вапняно-силікатний завод, № 19 – ОКП РАЕС, № 20 – Рівненська АЕС, № 21 –
Острозька меблева фабрика, № 22 – Першотравнева паперова фабрика, № 23 –
Іваново-Долинський спецкар’єр, № 24 – профкурси облпрофради, № 25 – ВО
«Рівнебудматеріали».
З цього часу в різні роки колектив книгозбірні очолювали Багрій Тамара
Миколаївна, Шульгач Раїса Георгієвна, Бикова Роза Андріївна, Гошовська Ангелина
Григорівна.
1 вересня 1991 р. бібліотека перейшла у підпорядкування відділу культури
Рівненської міської ради народних депутатів (на основі рішення виконкому
Рівненської міської ради народних депутатів від 01.08.91 р. № 360 і постанови Ради
федерації незалежних профспілок Рівненської області від 04.10.91 р. № 11-6.4Т).
18 січня 1993 р. бібліотека зареєстрована в Рівненській міській Раді народних
депутатів як юридична особа під назвою «Рівненська міська бібліотека мкр.
Ювілейний».
На даний час книжковий фонд налічує біля 60 тисяч примірників. Фонд
бібліотеки має універсальний характер та включає в себе літературу з питань історії,
краєзнавства, народних традицій і обрядів, широко представлена довідковоінформаційна, правова, економічна, природничо-наукова та художня література.
Щорічно послугами бібліотеки через читальний зал і абонемент користуються
понад 16000 відвідувачів, яким видається більше 50000 примірників документів.
Користувачі бібліотеки мають у своєму розпорядженні довідково-бібліографічний
апарат, який складається з 4 карткових каталогів і картотек та 3 електронних баз
даних. Як член регіональної корпорації Рівненщини, бібліотека приймає участь в
організації зведеної електронної бази даних статей з періодичних видань. Основні
бібліотечні процеси виконуються в автоматизованій бібліотечно-інформаційної
системи «ІРБІС».
В роботі бібліотеки використовуються сучасні креативні форми і методи –
важливий фактор формування позитивного іміджу бібліотеки. Завдяки актуальному
змісту, творчому підходу ці форми роботи сприяють зацікавленню наявних
користувачів і залученню до бібліотеки нових відвідувачів.
Особливу увагу спеціалісти бібліотеки звертають на:
- активне позиціонування послуг, особливо в електронному вигляді, на вебсторінці бібліотеки, в соціальних мережах;
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- участь в міських програмах, акціях, ініціювання цікавих, привабливих для
місцевої спільноти заходів;
- розвиток соціального партнерства, будуючи його на взаємовигідних
умовах і спільних інтересах;
- залучення мешканців мікрорайону до суспільного, громадського та
культурного життя, створення в бібліотеці центру соціалізації людей;
- формування
національного
патріотизму,
зниження
соціальної
напруженості в суспільстві та його консолідації;
- бібліотечне краєзнавство як ресурс розвитку туризму;
- бібліотечно-інформаційне
обслуговування
людей
з
особливими
потребами;
- проведення соціально-орієнтованих ініціатив для мешканців місцевої
громади.
Соціокультурна діяльність бібліотеки охоплює різні категорії користувачів,
для яких проводяться заходи з відзначення ювілейних дат, історичних та
політичних подій, презентуються творчі доробки місцевих поетів і прозаїків.
Особлива увага в бібліотеці приділяється вихованню правової культури
молоді, а саме – діяльності клубу «Юні правознавці», який створений у 2005 році
на базі Рівненської міської бібліотеки мкр. Ювілейний та ЗОШ № 8. Позитивний
досвід роботи клубу «Юні правознавці» у 2008 р. та у 2012 р. відзначено
Рівненськими міським та обласним управліннями юстиції, які пропонували
«визнати роботу бібліотеки в сфері підвищення правової освіти та культури
підростаючого покоління кращою і такою, яка заслуговує на поширення
позитивного досвіду серед інших закладів культури міста».
З метою задоволення інтересів і духовних запитів дітей проводяться цікаві
різноманітні заходи з популяризації книги. Однією з ефективних форм роботи
стали цікаві та пізнавальні екскурсії бібліотекою, які охоплюють велику кількості
учнів молодших класів. Також для змістовного дитячого дозвілля у бібліотеці
організовані майстер-класи «Веселе рукоділля».
Рівненська міська бібліотека мкр. Ювілейний у своїй діяльності співпрацює
з Рівненською організацією національної спілки письменників України,
Рівненським міським об’єднанням товариства «Просвіта», Державним архівом
Рівненської області, міським та обласним управлінням юстиції, молодіжними,
громадськими організаціями та навчальними закладами міста.
З 1996 року директором Рівненської міської бібліотеки мкр. Ювілейний
працює Горошко Надія Володимирівна. В штаті бібліотеки – 7 спеціалістів, які
завжди готові до нових пошуків, ініціатив та починань. Упродовж багатьох років
колектив та окремі фахівці книгозбірні неодноразово нагороджувалися подяками
та похвальними грамотами від органів влади та місцевого самоврядування.
На даний час Рівненська міська бібліотека мкр. Ювілейний є осередком
інтелектуального та культурного розвитку громади, який відповідає вимогам часу
та забезпечує кумуляцію, зберігання і загальну доступність документів,
інформації, знань.

42

КОНДРАТЮК І. Б.
НАУКОВО-ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС БІБЛІОТЕКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Історія бібліотеки Національного університету водного господарства та
природокористування (далі – НУВГП) багатогранна, цікава та різноманітна.
Формування масового освітнього руху на початку минулого століття спонукало
до створення розвинутої системи закладів вищої освіти, засобів масової
інформації – книг, галузевих газет, журналів, видавництв, які б стали важливим та
ефективним інструментом вирішення розвитку інженерної справи.
Заснована бібліотека 1 вересня 1915 р., коли було утворено Київське
середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище. Оскільки його
засновниками була група професорів Київського політехнікуму, то й учні
училища користувалися бібліотекою цього навчального закладу. Поступово при
кожному класі збиралися посібники з фахових дисциплін, якими користувалися
під час викладання фахових предметів.
У серпні 1920р. училище було реформовано в меліоративне відділення
Київського сільськогосподарського технікуму. Його учні стали користуватися
бібліотекою Київського сільськогосподарського музею, що знаходився в
приміщенні нинішнього Маріїнського палацу. Завідуючим бібліотекою на той час
був Григорій Махів – видатний ґрунтознавець і вчений зі світовий ім’ям. За цей
період ним складена перша детальна карта ґрунтів України, зроблена на новій
генетичній основі (1927), видані за безпосередньою редакцією «Матеріали
досліджень ґрунтів України» у 10-ти томах, (1924–1928), написано підручник
«Ґрунтознавство» (1925), монографію «Ґрунти України» (1930), опубліковано
працю «Четвертинні поклади України» (1924).
У
1922 р.
на
базі
меліоративного
відділення
Київського
сільськогосподарського технікуму було створено Київський меліоративний
технікум. Під час реорганізації навчального закладу Київському меліоративному
технікуму передали до бібліотеки частину бібліотечного фонду.
Фонд налічував 933 книги. Це була література за напрямами:
гідротехнічний (140 книг), фізики, механіки й опору матеріалів (52), будівельна
майстерність, архітектура, шляхи комунікацій (80), сільське господарство (163),
відділ математики (33), відділ хімії (9), загальний відділ (437). Читачі
користувалися зазначеними книгами вдома.
Протягом 1928–1930 рр. Внаслідок чергової реорганізації навчального
закладу, бібліотечний фонд технікуму під час «чистки» та вилучення книжок
«буржуазних авторів» передали до бібліотеки інституту.
У 1934 р. у бібліотеці за інвентарною книгою налічувалося уже 56647 книг.
У той час завідувачкою бібліотеки була Курченко. Проте під час перевірки фонду
було виявлено «шкідливу літературу» за що її звільнили з займаної посади і
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призначили тимчасово виконувачем обов’язків Л. Ф. Березанську, а Курченко
була засуджена. Вона відбула 10 років ув’язнення в таборах ГУЛАГу, після цього
її було заслано до Сибіру. Подальша доля невідома.
Під час Другої світової війни будівлі інституту дуже постраждали.
Книжковий фонд бібліотеки було майже повністю втрачено.
Заново відкрилась бібліотека у відновленому інституті 2 березня 1944 р.
Першоосновою її фонду стали надходження із державного резерву і дарувальні
вклади викладачів інституту, наукових працівників міста.
У 1959 р. бібліотеку разом із інститутом (Український державний інститут
водного господарства) було переведено до Рівного. Розміщувалась бібліотека у
головному корпусі по вулиці Ленінській, 11(тепер Соборна). Її фонд налічував 91
тис. примірників. Кількість читачів становила 1458 осіб, обслуговували читачів 8
працівників. Першими бібліотекарями стали М. Т. Лисенко, Я. І. Плюсніна,
Р. О. Козакова, Л. Г. Лось, Г. О. Буренко, Н. Г. Назарова, Л. О. Шишкіна. Пізніше
в бібліотеці працювали: Злата Дмитрівна Повар, Галина Іванівна Фещенко,
Лариса Гергіївна Курдюмова, Тамара Яківна Базуріна, Людмила Денисівна
Архангельська, Світлана Степанівна Матяш. Саме завдяки цим фахівцям
укомплектовувалась та розвивалась бібліотека. Першими завідуючими були
П. П. Базилюк, Н. І. Єлісєєва.

Бібліотека інституту в 1960 р. (вул. Ленінська, 11)
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Структура бібліотеки 1960–1970 рр.

1

2

3

a

б

в

г

1. Відділ обробки.
2. Відділ обслуговування:
а – абонемент учбової літератури,
б – абонемент художньої літератури,
в – читальний зал бібліотеки,
г – читальний зал гуртожитку.
3. Довідково-бібліографічний кабінет.
Поступово збільшувався книжковий фонд, розширювалися приміщення,
відокремлювались структурні підрозділи. Наприкінці 60-х років були створені
кафедральні бібліотеки на громадських засадах з пересувними фондами.
У 1970–80 рр. вся діяльність колективу бібліотеки була направлена на розвиток
науково-технічного прогресу. Бібліотека виконуючи функції учбово-допоміжного,
наукового,
інформаційного,
культурно-просвітницького
підрозділу
вузу,
вдосконалюючи форми і методи, стиль і зміст своєї роботи сприяла підвищенню
ефективності, якості і дієвості навчально-виховного процесу, науково-дослідної
роботи в інституті, надавала допомогу в освоєнні студентами програмних завдань. В
ці роки бібліотеку очолювали Л. М. Дядюсь, В. М. Андрієнко, І. М. Юдін.
В обслуговуванні читачів бібліотека прагнула до повного задоволення
читацьких запитів і залученню всього викладацького складу, а також студентів в
число активних читачів бібліотеки.
До структури бібліотеки входило шість відділів:
1. Відділ обслуговування читачів:
- для студентів молодших курсів (1–2 курси стаціонару, 1–3 курси вечірньої та
заочної форми навчання),
- для викладачів та студентів старших курсів,
- навчально-методичної літератури,
- художньої літератури,
- міжбібліотечний абонемент.
2. Відділ обслуговування читачів – читальні зали:
- читальний зал (універсальний),
- читальний зал періодичних видань,
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- читальний зал гуртожитку №1,
- читальний зал для викладачів (при довідково-бібліографічному відділі).
3. Довідково-бібліографічний відділ.
4. Відділ комплектування фондів.
5. Відділ наукового опрацювання літератури.
6. Відділ книгосховища.
Довідково-бібліографічний відділ проводив наукову роботу. За допомогою
удосконалених форм і методів індивідуальної і групової інформації проводились
«Дні інформації», періодичні видання своєчасно виставлялись на постійнодіючій
виставці по мірі їх надходження в бібліотеку. Нові надходження літератури
щомісячно відображались в бюлетені «Новые поступления литературы в библиотеку
УИИВХ», а також в каталогах і картотеках бібліотеки, відкривались нові рубрики
актуальної тематики.
Започаткувалися «Дні кафедри» та «День дипломника» – на яких відділом
готувалися матеріали щодо профілю кафедри, демонструвалась фахова література:
періодичні видання, покажчики, підручники, бібліографічні матеріали, тематичні
картотеки.
Проводилось тематичне інформування керівного складу інституту з питань
теорії, методики і практики, учбово-навчальної і науково-дослідницької роботи у
вузах, а також періодичними виданнями з питань вищої освіти і водного
господарства.
Щомісячно здійснювалось групове інформування кафедр галузевими
матеріалами із періодичних видань «Весник высшей школы», «Проблемы высшей
школы», а також деяких кафедр інституту матеріалами галузевих інформаційних
центрів.
Проводились «Дні бібліотеки» на кафедрах інституту. Щорічно випускався
«Покажчик періодичних видань, що надійшли до бібліотеки», «Покажчик
періодичних інформаційно-бібліографічних видань», що знаходились в фонді
бібліотеки. Складались рекомендаційні списки літератури, тематичні картотеки і
папки газетних матеріалів.
Проводились теоретичні і практичні заняття із студентами 1-х курсів з
бібліотечно-бібліографічної орієнтації в курсі «Введение в специальность». У
співпраці з новоутвореними кафедрами готувались зведені бібліографічні посібники,
тематичні бібліографічні покажчики.
Незважаючи на технічний профіль інституту відділ художньої літератури
займався культурно-просвітницькою роботою, влаштовував літературні зустрічі, на
які запрошувались письменники, поети із усього Радянського Союзу, а також
проводились читацькі конференції. Цьому сприяв безпосередньо ректорат.
Активним життям бібліотека жила завдяки безпосередній участі викладачів
інституту Грищенка Юрія Миколайовича, Сухарева Едуарда Олександровича,
Ковальова Сергія Володимировича, Євреєнка Юрія Павловича, Рогалевича Юрія
Петровича, Романчука Степана Васильовича.
Наступними керівниками бібліотеки стали А. П. Фещук, О. В. Цибульська,
А. В. Крива.
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Завданням, що стояло перед бібліотекою в усі часи, було сприяння навчальновиховному та науковому процесу. Із зміною пріоритетів вітчизняної вищої школи,
пов'язаних із прийняттям Україною в 2005 році Болонської декларації та орієнтацією
на європейські стандарти якості освіти, нового змісту набувають завдання усієї
бібліотечної діяльності, адже збільшився обсяг самостійної роботи студентів, а
значить – зросли вимоги до бібліотеки.
У 2007 році згідно з рішенням Вченої ради бібліотеці Національного
університету водного господарства та природокористування (НУВГП) було
присвоєно статус Наукової.
Сучасна Наукова бібліотека кардинально змінила свою місію в університеті.
Вона є не лише книгозбірнею, а й інформаційним центром, який забезпечує вільний
та необмежений доступ читачів до інформації й зберігає її носії. Сьогоденна задача
бібліотеки – збереження, примноження, раціональне використання інформації,
забезпечення сприятливих умов для доступу до неї та інформаційних потреб вчених і
спеціалістів університету. Бібліотека є членом Науково-методичної бібліотечної
комісії при Міністерстві освіти і науки України від західного регіону і обласним
методичним центром в галузі бібліотечної справи серед вузівських бібліотек, є
членом Української бібліотечної асоціації.
З метою інформування керівного складу університету та викладачів 6 разів на
рік випускається «Бюлетень нових надходжень в бібліотеку Національного
університету водного господарства та природокористування», який розміщується на
сайті бібліотеки. Видано тематичний покажчик літератури «Вища освіта України».
Започаткована серія «Покажчик рідкісних та цінних видань 1897–1945 років»,
підготовлено бібліографічний покажчик «Ректори НУВГП. Рівненський період».
Проводиться постійна робота з наповнення «Картотеки праць викладачів НУВГП».
Все частіше користувачі звертаються до електронного каталогу, виставленого на
сайті бібліотеки. Його формування розпочалось у 2002 р. із внесення нових
надходжень.
На сайт бібліотеки виставлено понад 23537 описів літератури через
бібліографічні списки «Покажчик періодичних видань», «Бюлетень нових
надходжень». Формується електронна бібліотека підручників та посібників з
профілю університету. Для цього використовують ліцензований програмний продукт
«УФД. Бібліотека».
Окремим структурним підрозділом бібліотеки університету є бібліотека
Рівненського економіко-технологічного коледжу. Історія бібліотеки коледжу тісно
пов’язана з історією становлення та розвитку навчального закладу і є частиною
біографії Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП. Згідно з
Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 р. було засновано Рівненський
текстильний технікум, директором якого став Федір Назарович Сирота. З
народження навчального закладу починає свою історію і бібліотека. Перші сторінки
її історії розпочались 14 серпня 1961 р. в адміністративному приміщенні
льонокомбінату, де для забезпечення підготовки техніків-механіків була організована
невеличка книгозбірня. Першою завідуючою бібліотеки стала Жукова Тамара
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Федорівна. На кінець 1961 р. бібліотека нараховувала 2207 примірників навчальної
літератури та обслуговувала 90 студентів.
Та вже через два роки технікум розпочинає друге, самостійне життя. У 1963 р.
будується окремий корпус, вводяться в дію два гуртожитки, спортивний комплекс та
інші необхідні приміщення для навчального процесу. В головному корпусі технікуму
на першому поверсі розмістилась бібліотека. Число студентів збільшилось втроє,
крім стаціонарного запрацювало заочне та вечірнє відділення. В 1964 р. працювати в
бібліотеку прийшла Шекель Галина Федорівна. Зусиллями бібліотекарів, які
пропрацювали більше тридцяти років на бібліотечній ниві, був створений довідковобібліографічний апарат бібліотеки, формувався фонд, література була переважно
технічного профілю. В 70-х роках ХХ ст. майже 10 років працювала бібліотекарем
Позняковська Марія Василівна.
Йшли роки, змінювалися покоління викладачів і студентів та бібліотекарів,
змінювались назви закладу. З 80-х років і по цей час працюють в бібліотеці
Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП Малиш Алла Миколаївна
та Ципрук Вікторія Романівна. А в 90-х роках ХХ ст. розпочала свою трудову
діяльність бібліотекар Балаушко Тетяна Миколаївна. З 1993р. завідуючою
книгозбірні коледжу працює Ципрук В. Р.
Ще одним структурним підрозділом бібліотеки НУВГП є бібліотека
Рівненського автотранспортного коледжу. Історія розвитку бібліотеки на базі
навчального закладу розпочиналася з 4-х аудиторій, кімнати для учительської і
приміщення для навчальної частини. Розміщувалась бібліотека у гуртожитку по
вулиці Відінська,18, де свою освіту здобували студенти із спеціальності «Технічне
обслуговування автомобілів» та «Експлуатація автомобільного транспорту».
Завідуючою бібліотеки стала Крикунова Раїса Петрівна.
Історія бібліотеки Технічного коледжу НУВГП бере початок із створення та
розвитку двох самостійних навчальних закладів – ПТУ-38 та ПТУ-10 у м. Рівне.
Історія заснування фондів бібліотеки розпочинається з 1954 року при
Ровенському технічному училищі №4-будівельників. У 1963 році училище було
перейменовано на ПТУ-38.
Бібліотека знаходилась в приміщенні гуртожитку училища за адресою вул.
Короленка, 5 на 1-му поверсі. З часом для бібліотеки облаштовують читальну залу та
сектор для зберігання літератури на 2-му поверсі цього ж гуртожитку.
У 1997 році бібліотеку перенесено в приміщення училища за адресою
вул. 24 Серпня (для бібліотеки виділено два класи). У 2000 році класи обладнано під
читальну залу на 26 місць та залу збереження літератури з фондом на сьогоднішній
день в кількості 24 тис. примірників.
Бібліотекарями працювали Кудря Валентина Петрівна (1977–1997), Крет Надія
(1991–1995), Цибуля Світлана (1995–1998).
Бібліотека ПТУ-10 була відкрита у 1970 році з появою нового навчального
закладу – Технічне училище №2. К цьому ж році 9 квітня до бібліотеки надходить
перша партія навчальних підручників та посібників (суспільствознавство,
неорганічна хімія, процеси та апарати, опір матеріалів та ін.) в кількості 1250
примірників.
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З кожним наступним роком в училищі відкривалися нові спеціальності,
відповідно новими фаховими виданнями формувався і фонд бібліотеки.
З 1 вересня 1979 р. заклад прийняв 240 учнів з восьмирічною освітою і був
перейменований в міське професійно-технічне училище № 10. Бібліотека розпочинає
формування фонду підручниками шкільної програми 9-10-х класів. Комплектування
бібліотеки підручниками шкільної програми відбувається через ТОВ «Рівненські
шкільні підручники», комплектування фонду фаховою та галузевою літературою
через книгарню-магазин «Бібколектор».
З початку заснування училища по 1996 рік бібліотека знаходилась на першому
поверсі 5-ти поверхового гуртожитку за адресою вул. Орлова, 35-А. Бібліотека мала
сучасну комфортну читальну залу на 36 місць та сектор для збереження літератури.
Бібліотекарями працювали Корж Алла Петрівна, Лойко Валентина
Миколаївна, Примас Людмила Валер’янівна.
Бібліотека Технічного коледжу НУВГП діє з 2000-го року, відколи
спеціалізоване ПТУ-10 м. Рівне реорганізовано в Технічний коледж НУВГП.
Основою фондів бібліотеки коледжу є література бібліотек ПТУ-10 та ПТУ-38,
об’єднаних в спеціалізоване Професійно-технічне училище № 10 в 1997 р. Загальна
кількість документів при злитті бібліотечних фондів нараховувала понад 65 тис.
примірників.
Сьогодні бібліотека Технічного коледжу НУВГП – це потужний навчальний
підрозділ коледжу, що забезпечує джерелами інформації навчально-виховний процес,
наукові дослідження, є центром розповсюдження знань, духовного та
інтелектуального спілкування. У її фондах зберігається понад 56 тис. примірників
різних джерел інформації: навчальні посібники та підручники, методичні видання,
періодичні та картографічні видання різної тематики, фонд художньої та галузевої
літератури.
Інформаційні ресурси бібліотеки представлені як на традиційних носіях
інформації, так і на електронних.
Послугами бібліотеки щорічно користуються 1780 користувачів за єдиним
читацьким квитком, щорічна книговидача складає понад 75 тисяч примірників.
Інформаційне обслуговування науковців, фахівців, студентів та учнів
здійснюється у двох читальних залах та на абонементі.
Бібліотека має чотири комп'ютери, сканер, принтер, ксерокс. У 2007 році
придбано електронну програму «УФД/БІБЛІОТЕКА». Автоматизовано процес
комплектування та наукової обробки літератури, починаючи від замовлення
документів і до створення електронного каталогу. Розпочато процес штрихкодування
літератури.
На сьогодні функціонує електронний каталог видань активного фонду, який
повністю відтворює всі види наявних видань. Доповнює електронний каталог
систематична картотека статей.
Користувачі бібліотеки мають можливість працювати з повнотекстовими
базами даних ЦУЛ. Через сайт Технічного коледжу НУВГП бібліотека інформує
своїх читачів про нові надходження, знайомить з віртуальними виставками.
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КРАВЧЕНКО С. В.
СХОДИНКАМИ ТВОРЧОЇ БІОГРАФІЇ
(ДО 40-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
ДЛЯ МОЛОДІ)
Початок 70-х років ХХ століття в колишньому Радянському Союзі відзначився
бурхливим розвитком системи юнацьких бібліотек, як дієвого засобу задоволення
вікових, освітніх та соціальних потреб молоді. У 1975 р. в Києві створено Державну
республіканську бібліотеку УРСР для юнацтва та ряд обласних бібліотек в різних
регіонах України, які дали змогу широко користуватися книгою не тільки учням
старших класів шкіл та професійно-технічних училищ, але і робітничій молоді.
Рівненська обласна бібліотека для молоді (до листопада 2012 р. – Рівненська
обласна бібліотека для юнацтва) – наймолодша серед обласних книгозбірень області.
Її творча біографія починається з березня 1976 р. Згідно рішення виконкому
Рівненської обласної Ради депутатів трудящих №406 від 11.11.1975 р. та наказу
обласного управління культури №46 від 24 березня 1976 р. «Про відкриття обласної
бібліотеки для юнацтва» бібліотеці було виділено приміщення по вулиці
К. Лібкнехта, 18 (нині Київській) площею 1099 кв. метрів. В зв'язку з виконанням
будівельних робіт бібліотека тимчасово, з березня по жовтень 1976 р., знаходилась в
невеликому приміщенні при музичному училищі, а в листопаді цього ж року
переїхала в новозбудовану споруду.
Значний вклад в становлення і розвиток обласної молодіжної бібліотеки та в
організацію в області бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва внесла
В. Зініна – перший директор бібліотеки. Пізніше керівництво бібліотекою в різні
роки здійснювали Г. Гмитрук, Р. Кофанова, М. Шепельчук, С. Хом’як. Серед тих, хто
закладав підвалини діяльності новоствореної книгозбірні були ветерани:
М. Торченюк (заступник директора), Г. Шило, Г. Сілкова, М. Гордіїшина. Вони були
справжніми ентузіастами своєї справи, здійснивши велику роботу по розробці
структури фондів бібліотеки, створенню довідково-бібліографічного апарату,
систематизації літератури. Чимало зусиль для налагодження роботи абонемента
доклала його колишня завідувачка Т. Бабюк.
У серпні 1976 р. штат бібліотеки був посилений випускниками Рівненського
культурно-освітнього факультету Київського державного інституту культури –
Л. Гордійчук (Мартинюк), М. (Анісімова) Портянко, М. Третяк, Є. Шайдевич (Жук).
Творчий колектив бібліотеки в той час нараховував 15 працівників, які активно
включились в процес становлення книгозбірні, формуючи фонди, створюючи
довідковий апарат та облаштовуючи відділи обслуговування для прийому перших
читачів.
На початковому етапі в бібліотеці функціонувало чотири відділи: абонемент,
читальний зал, інформаційно-бібліографічний відділ та відділ комплектування і
обробки літератури. Згодом створено нотно-музичний відділ, який в 1977 р. було
перейменовано у відділ мистецтва.
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Великий обсяг роботи було виконано в зв'язку з організацією бібліотечного
фонду. Враховуючи те, що він формувався з першої книги, основна увага була
спрямована на створення ядра фонду. За 1976 р. в бібліотеку надійшло майже 10 000
примірників видань. Книжковий фонд поповнювався літературою, яка була
розрахована на провідні групи читачів − учнів шкіл, студентів технікумів та вузів,
працюючу молодь. Здійснено передплату періодичних видань на 1977 р.: замовлено
30 назв газет та 175 назв журналів. Основними джерелами комплектування були
обласний бібколектор, книжкові магазини, обмінно-резервний фонд. Розпочата
робота по створенню системи каталогів і картотек: генеральний службовий
алфавітний каталог, читацькі систематичний та алфавітний каталоги, систематична
картотека статей, краєзнавча картотека.
У 1977 р. були створені і розпочали свою діяльність відділ організації та
використання книжкових фондів та науково-методичний відділ, який відразу
включився в роботу по організації мережі юнацьких структурних підрозділів області
та бібліотечно-бібліографічному обслуговуванню молоді. З цією метою здійснено
десятки виїздів в райони області, підготовлено і розповсюджено інструктивнометодичний лист «Організація бібліотечно-бібліографічного обслуговування
юнацтва».
Поступово налагоджувалась координація з іншими обласними бібліотеками
Рівненщини – універсальною науковою та дитячою. Тіснішою стала співпраця з
працівниками бібліотек середніх шкіл та системи профтехосвіти. Стало практикою
проведення щорічних семінарських занять для бібліотекарів всіх систем і відомств,
що сприяло підвищенню ролі бібліотеки як науково-методичного центру по
обслуговуванню юнацтва та молоді в області.
У травні 1977 р. бібліотека прийняла перших користувачів – учнів шкіл,
студентів технікумів та вузів, працюючу молодь, педагогів навчальних закладів. У
перший рік роботи книгозбірню відвідало 3402 читачі. Поступово бібліотека відкрила
мережу пунктів видачі у гуртожитках, де проживали молодіжні колективи
тролейбусного управління, пошти, обласного управління механізації, підприємства
«Поліссябуд» (ПМК-38) та інших.
Ідеологізація суспільства на той час визначала основні напрями діяльності
публічних бібліотек. Генеральним напрямом діяльності Рівненської обласної
бібліотеки для молоді було різнобічне виховання молодої людини засобами
бібліотечного впливу, акцентуючи особливу увагу на політичне, інтернаціональне,
військово-патріотичне, атеїстичне виховання. Значна увага приділялась роботі на
допомогу навчальному процесу, професійній орієнтації, пропаганді здорового
способу життя та етико-естетичній складовій виховного процесу серед молоді. Зміст і
форми пропаганди літератури коригувались у відповідності до ідеологічних настанов
партії та комсомолу.
Сфера діяльності бібліотеки розширювалась, поступово збільшувався її штат.
У 1986 р. він складав 33 працівники. Гармонійно ввійшли в колектив бібліотеки нові
спеціалісти: Н. Тарковська, Т. Перець (Саркісянц), О. Савкова (Бруцька), Л. Савенюк
(Панчук), С. Кравченко, С. Сіліна (Новосад), М. Вербець, В. Нікітчук (Дамецька),
Г. Копильців, Н. Слигоцька (Приходько), Т. Філюк та інші, які і досі працюють в
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книгозбірні. Тривалий час працювали в бібліотеці: Т. Бульботко, О. Гаєва (Паняк),
Л. Красько, Л. Пашкевич, І. Погоріла, С. Полевик, Р. Стасюк, Н. Тертишна, Н. Ткач,
Л. Ткачук (Войтович), А. Торосян (Волощук), Т. Тяпко (Будня), М. Ющенко
(Супрун), В. Цицюра, Ж. Яконська.
За десятилітній період роботи (1976−1986) книжковий фонд бібліотеки зріс у
12 разів і в 1986 р. становив майже 123 тис. примірників видань (в т. ч. 2191
примірник кінофонофотодокументів). На придбання книг щорічно виділялось
10−15 тис. крб., на передплату періодичних видань − 1,5−2 тис. крб. Щороку до
бібліотеки надходило 10−15 тис. примірників книг та від 150 до 200 назв періодичних
видань. Слід зазначити, що бібліотека приваблювала молодих читачів не тільки своїм
багатим книжковим фондом, але й сучасною на той час вітчизняною аудіо-,
відеотехнікою.
У 1986 р. колективом проведено комплекс організаційних заходів по
активному залученню юнаків та дівчат до бібліотеки, що дозволило значно збільшити
кількісний склад читачів. Протягом року було обслужено 14416 читачів, тоді як в
попередньому, 1985 р. – тільки 9459. Мережа нестаціонарного обслуговування
розширилась до 8 пунктів видачі літератури, куди увійшли: Клеванський шпиталь
учасників та інвалідів ВВВ, Палац піонерів, швейна фабрика, текстильний технікум,
СПТУ № 9, технікум радянської торгівлі, радіотехнічний завод тощо.
У другій половині 80-х років минулого століття, в умовах перебудови
соціально-економічного життя Радянського Союзу, з'явились нові форми масової
роботи, спрямовані на організацію змістовного дозвілля молоді. В творчому доробку
колективу бібліотеки такі ефективні форми популяризації літератури як пресконференції, діалоги, диспути, кіно-вечори, рок-аукціони, слайд-розповіді, лекціїконцерти, презентації книги та інші.
В бібліотеці працювали клуби: «Орієнтир» (профорієнтація), «Діалог»
(естетичне виховання). Популярними серед читачів стали засідання клубу
«Співрозмовник», де відбувались зустрічі з цікавими людьми, проходили обговорення
книг Ч. Айтматова «Плаха», В. Распутіна «Пожар», С. Алєксєєва «Рой» та інші.
Молодіжна експериментальна синтезована програма «Арка» (Арт-рок-колаж),
створена працівниками відділу мистецтва, стала, без перебільшення, культурнопросвітницькою формою роботи нового типу. Використовуючи діалогову форму
спілкування з молоддю, програма поєднала в собі можливості бібліотеки, музичного
клубу, відеозалу, картинної міні-галереї. За підтримки активних читачів відділу
мистецтв В. Ніщенка, Ю. Тичинського, С. Гулюка та інших «Арка» користувалась
великою популярністю серед молоді міста. До речі, В. Ніщенко − вчитель фізики в
минулому, відомий ді-джей м. Рівне − сьогодні працює музичним редактором
популярної, першої на Рівненщині, FM-станції «Радіо-трек», а С. Гулюк, який свого
часу зустрічався із відомим російським журналістом, телеведучим та режисером
Л. Парфьоновим, теж став журналістом і телеведучим українського інформаційного
каналу «112».
Як інформаційний центр бібліотека здійснювала групове та індивідуальне
інформування державних, громадських молодіжних структур, педагогічних
колективів навчальних закладів на допомогу навчальному процесу та виховній роботі
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серед молоді. Для читачів бібліотеки надавались бібліографічні довідки різноманітної
тематики, проводились бібліотечні уроки, читались бібліографічні огляди літератури.
Надійно увійшла в практику роботи бібліотеки така форма комплексної
популяризації бібліотечно-бібліографічних знань як «Дні бібліографії».
Щоквартально виходили інформаційні бюлетені «Юність світу», «Молодь і
сучасність», «Педагогу і вихователю», «Твори, видумуй, пробуй». Видавались
рекомендаційні списки літератури, тематика яких переважно залежала від зміни
суспільних стереотипів.
Починаючи з 1986 р., обласна бібліотека для молоді в якості шефської
допомоги активно сприяє створенню та поповненню фондів інших бібліотек. Коли
сталося Чорнобильське лихо, Макарівському району Київської області були передані
в подарунок книги із фонду книгозбірні, а пізніше – Острозькій академії та обласній
дитячій лікарні. Неодноразово надавалась допомога Дубенській виправно-трудовій
колонії для неповнолітніх, табору відпочинку дітей та молоді «Електронік», Центру
культури, відпочинку та дозвілля військовослужбовців Рівненського гарнізонного
будинку офіцерів. Для підшефних систематично проводились і досі проводяться
різноманітні масові заходи, про що свідчать численні подяки, що зберігаються в
архівах бібліотеки.
З метою комплексних та тематичних перевірок щороку здійснювалось 60−70
виїздів в бібліотеки області. Проводились спільні заходи з обласними методичними
центрами на допомогу підвищенню кваліфікації бібліотекарів. Вони проходили
переважно в формі семінарських занять. Систематично проводились міжвідомчі
семінари для бібліотекарів профтехосвіти. Активну участь книгозбірня приймала в
роботі школи керівника, методиста та шкіл передового досвіду бібліотек області.
Працівники книгозбірні виступали з консультаціями «Пропаганда правових знань
серед молоді», «Впровадження нових форм і методів роботи серед юнацтва», «Робота
бібліотек на допомогу навчально-виховному процесу» тощо. Розроблялись і
надсилались методичні рекомендації «На допомогу організації клубу молодого
виборця», «Краєзнавчі аспекти патріотичного та інтернаціонального виховання
молоді» та інші.
Поглиблення інтересів молодих читачів до різноманітних галузей знань
потребувало збільшення кількості спеціалізованих відділів обслуговування. У 1989 р.
почав працювати відділ технічної творчості молоді, з 1991 р. – сектор по
обслуговуванню дошкільників та учнів молодшого шкільного віку. У 2003 р. при
відділі мистецтв відкрився сектор літератури іноземними мовами.
Бібліотека займається видавничою діяльністю з перших років свого створення.
Видавались методичні, бібліографічні та комплексні методико-бібліографічні
матеріали різноманітної тематики. В основному це були видання з питань
популяризації книг суспільно-політичної тематики, художньої літератури та видань з
мистецтва. Виходили також досвіди роботи бібліотек області по роботі з юнацтвом:
«Бібліотека і важкі підлітки» (с. Мізоч Здолбунівської ЦБС), «Робота бібліотек
Костопільської ЦБС з робітничою молоддю», «Робота клубу «Орлині крила»
(бібліотека-філія с. Ясинець Дубровицької ЦБС), «Бібліотека і школа: шляхи
взаємодії» (Зорянська ПШБ Рівненської ЦСПШБ). Велика увага приділялась
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виданню матеріалів краєзнавчої тематики: «Велетень Полісся − Рівненська АЕС»
(1987 р.), «Стежками «Сильних духом» (1989 р.), «Що читати про «Козацькі Могили»
(1991 р.) та iн. У сучасній видавничій діяльності продовжують переважати краєзнавчі
видання природничого, історичного, економічного та літературно-мистецького
характеру. Це бібліографічна розвідка «Заповідники Рівненщини» (2005 р.), історикобібліографічний нарис «Рівненщина: пам’ятки національної історії» (2006 р.),
інформаційно-бібліографічний путівник «Сім чудес Рівненщини» (2008 р.), серія
випусків «Підприємства Рівненщини» (2006–2009 рр.), історично-краєзнавчий подіум
у 4-х випусках «Топ-20: видатні рівняни» (2010 р.), інформаційно-бібліографічний
путівник «Обереги вічності: музеї Рівненщини» (2012 р.). У 2003 році започатковано
серію біобібліографічних нарисів «Літературне краєзнавство», в 2010 р. − цикл
критико-бібліографічних есе «Письменники Рівненщини – лауреати літературних
премій»; щорічно виходить бібліографічний покажчик на допомогу навчальному
процесу «Педагогічна панорама».
Бібліотека започаткувала створення та випуск електронних видань на CD,
зокрема, це електронний довідник «Гортаючи Червону книгу... Рідкісна флора та
фауна Рівненщини», який відзначений на Всеукраїнському конкурсі по формуванню
екологічної культури молоді серед молодіжних та юнацьких бібліотек (2005 р.). У
2008–2009 рр. було підготовлено наступні електронні видання на СD, а саме:
«Всесвітній календар «Права людини» та літературно-краєзнавчий альманах
«Легенди рідного краю».
90-і роки ХХ ст. – це час важких випробовувань для бібліотеки. Адже
головним джерелом фінансування установи завжди був обласний бюджет, тому
максимальне зменшення асигнування на комплектування бібліотечного фонду
зумовило пошук альтернативних джерел поповнення фондів. Бібліотека отримувала
книги з українсько-американського доброчинного фонду «Сейбр-Свiтло»,
благодійного фонду «Смолоскип», від організації «Молодий Рух», Українського
інституту соціальних досліджень та інших. Краєзнавча література надходила з
обласної універсальної наукової бібліотеки та рівненського видавництва «Азалія».
Величезної шкоди зазнали бібліотечні фонди під час аварій в книгосховищі у
1998 та 2003 рр., коли водою, а потім грибком було безповоротно знищено біля 18 тис.
примірників книг науково-природничої тематики, української та зарубіжної
літератури. Щоб допомогти книгозбірні поповнити втрачений фонд, багато книг було
подаровано читачами із своїх власних бібліотек. Серед найбільш активних
благодійників можна зазначити З. Цвєткову, В. Чорногорську, Г. Дем’янчука,
Г. Шапіро.
При вкрай обмеженому фінансуванні, коли не вистачало коштів навіть на
повноцінну заробітну платню, а на передплату виділялись мізерні кошти (про книги й
мови не йшлося) потрібно було шукати ефективні шляхи виходу із кризи. Тому в
практику роботи почали входити платні послуги. Спочатку це були послуги
звукозапису та видачі літератури через нічний абонемент. З часом спектр послуг
розширився. Це – оформлення реєстраційних документів читачів, продовження
терміну користування документами з фондів бібліотеки, проведення масових заходів
на замовлення, друк та ксерокопіювання документів. Кошти, що надходили від платної
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діяльності, використовувались на комплектування фонду, передплату періодики,
придбання господарських та канцелярських товарів, підтримку приміщення в
належному стані. В 1990 році бібліотека отримала за надані послуги свої перші 600
радянських карбованців, а в 2005 році сума платних послуг становила вже 26,5 тисяч
гривень. Нині кількість платних послуг в асортименті бібліотеки зменшується, а
доступ до електронних комунікацій, в тому числі і бездротовий, став безкоштовним.
Незважаючи на економічні проблеми, молодіжна бібліотека все ж не втратила
своїх традицій та престижу. Запроваджувалися та удосконалювалися нетрадиційні
форми масової роботи, залучались до співпраці творчі люди Рівненщини.
У переломному для бібліотеки 1996 р. започатковано цілу низку цікавих
культурно-мистецьких акцій. В навчально-виховних закладах міста користувався
популярністю краєзнавчий конкурс ерудитів «Місто моє Рівне». В цьому ж році
бібліотека спільно з обласною соціальною службою для молоді приймає участь у
проведенні обласного конкурсу для дітей-інвалідів та дітей-сиріт «Як живемо,
вчимося − наші мрії».
В стінах бібліотеки та за її межами проходили комплексні заходи для молоді,
такі як День знань, Шевченківські дні, «Травневі» та «Вересневі» екскурсійні тижні в
бібліотеці. Бібліотека як постійний організатор Всеукраїнського тижня дитячої та
юнацької книги проводить масштабні молодіжні акції в міському Палаці дітей та
молоді, обласному ляльковому театрі за участю знаних письменників Рівненщини та
відомих молодіжних творчих колективів. Широкий резонанс в місті мали
театралізовані вечори, присвячені національним стравам, українській вишивці та
костюму: «Страви української стародавньої кухні», «Про Україну говорить писанка»,
«Дорогу мати вишила мені» тощо.
Бібліотека спільно з «Французьким Альянсом» неодноразово була
організатором відкриття Тижнів французької культури в Рівному. У 2002 р. гості із
Франції відвідали народознавче фольклорне свято «Бенефіс українського костюму»,
яке пройшло в стінах бібліотеки і справило неабияке естетичне враження на всіх
присутніх.
У 1996 р. при читальному залі розпочала роботу літературна світлиця, де
молодь мала змогу зустрітися та поспілкуватися з відомими літераторами
Рівненщини. Через рік у відділі мистецтв створено клуб неформального спілкування
«Я – молодий» (1997 р.), основу якого складали керівники молодіжних організацій
міста та творчо обдарована молодь. Абонемент започаткував лекторій, який згодом
переріс у Школу здорового способу життя «Бережи честь і здоров'я змолоду»
(1998 р.). На той час проблеми наркоманії, алкоголізму, попередження небажаної
вагітності та захворювання на СНІД в молодіжному середовищі вже викликали
тривогу в суспільстві. Тому створення такої Школи на базі молодіжної бібліотеки
мало важливе соціальне значення в прагненні допомогти молодій людині
адаптуватись в нових ринкових умовах.
У 2000 р. в бібліотеці діє клуб інтелектуальної творчості «Що? Де? Коли?», а в
інформаційно-бібліографічному відділі – школа інформаційного пошуку, яка і досі
успішно працює, навчаючи користувачів не тільки знаходити інформацію, але й
вміти серед «інформаційного сміття» відібрати реально необхідну інформацію.
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Певний час при читальному залі діяв правовий лекторій «Підліток і закон», який у
2002 р. трансформувався у молодіжну школу права «Громадянин XXI століття», а з
2008 р. у відділі розпочав свою діяльність молодіжний краєзнавчий клуб «Погорина».
У 1997 р. в Україні сформувались, адекватні новим соціальним умовам,
функції обласних бібліотек для юнацтва та молоді як науково-дослідних,
інформаційних та культурно-просвітницьких центрів в своїх регіонах. В жовтні того
ж року методичний відділ було реорганізовано у відділ організаційно-методичної
роботи та зв'язків з громадськістю. Основою методичної роботи стало широке
впровадження в практику бібліотек інноваційної діяльності, бібліотечного
менеджменту та маркетингу, аналітичної діяльності та методичного моніторингу,
проведення багатоаспектних соціологічних досліджень, розширення та підтримка
культурологічних зв'язків. Бібліотека запроваджує активні форми навчання:
семінари-практикуми, тренінги, «круглі столи», ділові ігри тощо. Значно сприяли
підвищенню ділової кваліфікації бібліотекарів Рівненщини обласні семінари
«Правова культура молоді та роль бібліотек в її формуванні» (2001 р.), «Бібліотека і
освіта: партнерство в інформаційному суспільстві» (2003 р.), «Бібліотека і
формування громадянина та патріота» (2004 р.). У травні 2006 р. в рамках ІІІ
Всеукраїнської науково-методичної конференції на тему «Духовно-творчий
потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та
реалізації», організованої Рівненським державним гуманітарним університетом,
відбувся науково-методичний семінар «Духовність як умова формування
національної гідності української молоді», присвячений 30-літньому ювілею
бібліотеки. Організовувались курси підвищення кваліфікації бібліотечних
спеціалістів на тему «Бібліотеки в просуванні книги та читання в суспільстві» (2011
р.), де навчались фахівці з обслуговування молоді Рівненської, Волинської та
Хмельницької областей. У 2014 р. з успіхом пройшла регіональна Літня школа
молодих бібліотекарів «Сучасна бібліотека: нові можливості для молоді».
Для вивчення інтересів та реальних потреб своїх читачів бібліотека ще на
початку 90-х років проводить низку соціологічних досліджень на регіональному та
локальному рівнях за темами «Запити, потреби та інтереси молоді Рівненщини»,
«Юнацька бібліотека очима читачів». Згодом тематика досліджень розширюється і
отримує чітко виражену практичну спрямованість. Серед найбільш значимих слід
відмітити регіональне дослідження «Учнівська молодь: соціальні цінності та
установки» (2001 р.) та власні – «Місце та роль бібліотеки у формуванні творчого
потенціалу молоді» (2003 р.), «Знайти себе: професія і ти» (2004 р.), «Екологічна
культура молоді» (2005 р.). Бібліотека постійно приймає участь у Всеукраїнських
соціологічних дослідженнях, які дозволяють спеціалістам орієнтуватись в колі
сучасних проблем молодіжного середовища, здійснювати діагностику та
прогнозування інформаційно-дозвілевих потреб користувачів. У цьому контексті
доречно відмітити багаторічний моніторинг «Краща книга року», дослідження 2000–
2001 рр. «Діагностика фонду української художньої літератури бібліотек України, що
обслуговують юнацтво»; дослідження останніх років: «Сучасна картина читання
юнацтва та молоді» (2011 р.), «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» (2012 р.),
«Бібліотека та читач у віртуальному просторі» (2013–2014 рр.).
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Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки стала популяризація
творчості обдарованої молоді. У 1997 р. відділ технічної творчості молоді провів
свою першу презентацію фотовиставки непрофесійних митців Рівненщини «Світ
очима молодих», тоді ж відділом мистецтва була представлена картинна міні-галерея
юного художника з Млинова О. Черепушка. В наступні роки започатковано цикли
заходів «Народні промисли України», які включали виставки робіт майстрів
народного мистецтва: виставки-вишивки, виставки-писанки; цикл «Творча молодь
Рівненщини: шляхи становлення», який відкрив читачам бібліотеки імена
вишивальниці мініатюр О. Заячківської, художниці-графіка та майстрині гобелену
С. Тимощук, майстра змішаної техніки в живописі Л. Крайлюк, флориста Т. Кузенко,
фотографа А. Колесникової, родину Соловей − авторів унікальних шкіряних картин,
юних майстрів батіку з гуртка «Райдуга» м. Кузнецовськ та інших.
Справжнім відкриттям для всієї Рівненщини стали перші персональні виставки
талановитого фотохудожника О. Майструка «Погляд з вікна», «Обличчя», «Омріяне
небо в фотооб’єктиві». Позбавлений можливості активного життя, він повністю
віддається мистецтву фотографії. Фахівці та відвідувачі бібліотеки завжди відмічали
високий професійний рівень його світлин, які нікого не залишали байдужими. У
2002 р. Олександр став членом Спілки фотохудожників України. На сьогодні його
роботи побували на більш ніж 50 міжнародних та національних фотовиставках і
салонах.
У 2003 р. відділ мистецтва започаткував новий виставковий цикл заходів
«Перші кроки до успіху», який вперше на Рівненщині презентував творчі доробки
студентів-випускників кафедри українознавства Інституту мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету у формі публічного обговорення, що
притаманно
кращим
традиціям
європейської
гуманітарної
науки
та
мистецтвознавства. З великим успіхом пройшли: виставка кераміки «Мистецтво,
народжене вогнем», виставка гобеленів «Текстильні барви», виставка художніх
виробів з дерева «Поема в дереві», виставка з художньої обробки дерева, кераміки та
текстилю «Карби творчої парослі». Справжнім святом для відвідувачів бібліотеки
стала виставка-показ стилізованого молодіжного одягу «Українське вбрання – частка
народної душі» (2004 р.). Виставка презентувала тканини для одягу, виконані на
ткацькому верстаті і вертикальній рамі та українські стилізовані молодіжні костюми
на основі традиційного одягу конкретного регіону України.
Стимулюючи творчість своїх читачів, бібліотека постійно виступає в якості
організатора, спонукаючи молодих читачів приймати участь у різноманітних
конкурсах всеукраїнського значення, таких як Всеукраїнський конкурс юних читців,
присвячений 225-річчю від дня народження І. Котляревського (1994 р.);
Всеукраїнський конкурс юних літераторів «О мово моя, душа голосна України», одна
з учасників якого стала призером (1997 р.); Всеукраїнський конкурс сімей ерудитів
«Від роду – до народу», в якому сім’я Кубаїв з Рівненщини зайняла перше місце
(1998 р.).
З січня 1998 р. бібліотеку очолює М. Вербець, яка за неповні 20 років свого
керівництва доклала багато зусиль для підвищення соціокультурної ролі бібліотеки в
регіоні, розширення її інформаційних можливостей, створення новітньої системи
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методів обслуговування, впровадження інноваційної діяльності, комп’ютеризації
бібліотечних процесів, удосконалення структури бібліотеки та значного поліпшення
її матеріальної бази.
Бібліотека має хороший кадровий потенціал, який за останні п’ять років
збагатився такими молодими креативними працівниками як О. Колнооченко,
С. Патрикей, О. Гаврисюк та інші, які органічно влились в колектив книгозбірні.
Своїм інтелектом, високим духом творчої наснаги, мріями і прагненнями,
самовідданою працею вони допомагають користувачам молодіжної бібліотеки
здобувати знання, оволодівати професією, змістовно проводити свій вільний час.
Значимий внесок в утвердженні позитивного іміджу обласної бібліотеки для юнацтва
внесли колишній заступник директора Л. Мартинюк, завідувач методичним відділом
С. Кравченко, завідувачка бібліографічним відділом Н. Тивончук та інші.
Наразі в Рівненській обласній бібліотеці для молоді працює дев’ять підрозділів:
відділ абонемента із сектором реєстрації (завідувачка – Т. Саркісянц), читальний зал
(завідувачка – В. Дамецька), відділ мистецтва із сектором літератури іноземними
мовами (завідувачка – С. Бутенко), відділ сімейного читання (завідувачка –
М. Купрунець), сектор періодики (завідувачка – О. Гаврисюк), відділ довідковобібліографічної та інформаційної роботи (завідувачка – Н. Тивончук), відділ
інформаційних технологій та електронних ресурсів (завідувач – В. Мельник), відділ
комплектування і обробки бібліотечних фондів (завідувачка – О. Колнооченко),
відділ використання та зберігання бібліотечних фондів (завідувачка – Л. Омельчук),
відділ організаційно-методичної роботи та зв’язків з громадськістю (завідувач –
С. Кравченко).
Бібліотека стала повноправним партнером та активним учасником молодіжної
політики в регіоні, виступаючи ініціатором встановлення міцних контактів з
державними та громадськими організаціями, які визначають таку політику. Ці зв’язки
охоплюють соціальні служби для молоді, молодіжні організації та центри по роботі з
молоддю, творчі спілки та об’єднання, соціологічні інституції, школи, академії та
університети, заклади охорони здоров’я тощо. Такі зв’язки значно підвищили
соціальний статус бібліотеки в регіоні.
Партнерські відносини склалися з газетами «Вісті Рівненщини», «Вільне
слово»,
«Льонокомбінат»,
Видавничим
домом
«ОГО»,
обласною
телерадіокомпанією, телеканалами «Рівне-1» та «РитмTV», різними інтернетвиданнями тощо. Журналісти активно підтримують творчі починання працівників
бібліотеки, висвітлюючи найбільш цікаві та змістовні акції книгозбірні, її послуги,
тим самим вони створюють особливий, неповторний імідж сучасної молодіжної
бібліотеки. Щороку в ЗМІ з’являється близько 100 рекламних та інформаційних
матеріалів про роботу бібліотеки.
У XXI століття Рівненська обласна бібліотека для молоді вступила зі значно
збагаченим інформаційно-ресурсним потенціалом. Комп’ютерні технології
дозволили кардинально розширити можливості книгозбірні і значно підвищили
оперативність доступу до інформації. У 2001 р. бібліотека при фінансовій підтримці
фонду «Відродження» презентує в мережі Інтернет власний ресурс − інформаційний
портал «Молодь Рівненщини», який містить інформацію про молодіжну політику
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краю, про культурно-освітнє життя молоді, її дозвілля тощо. З квітня 2002 р. при
фінансовій підтримці Ради Міжнародних Наукових Досліджень та Обмінів за
«Програмою розширення доступу та навчань в Інтернеті» працює безкоштовний
інтернет-центр на 5 робочих місць. Користувачам надано можливість створювати
свої власні веб-сторінки, проводяться навчання з основ комп’ютерної грамотності та
використання інтернет-технологій, онлайнові брейн-ринги. За чотири роки роботи
(2003−2006) послугами інтернет-центру скористалось понад 25 тис. відвідувачів. У
2004 р. в бібліотеці розпочалась робота по створенню електронного каталогу в АБІС
«УФД-Бібліотека» і на сьогодні він містить понад 142 тис. бібліографічних записів
книг і статей із періодичних видань. З початку 2009 р. введено електронну реєстрацію
користувачів; у вересні наступного розпочато електронну ретроспекцію фондів
бібліотеки та штрихкодування нових надходжень літератури, згодом − періодичних
видань. У 2008 р. створено корпоративний сайт бібліотеки, який пройшов
модернізацію в 2010 р. З листопада 2013 р. за грантові кошти програми «Бібліоміст»
в бібліотеці працює центр вільного доступу до інтернету на 7 робочих місць по
організації нових бібліотечних послуг з використанням можливостей всесвітньої
мережі.
Бібліотека має понад 160-тисячний фонд традиційних та електронних носіїв
інформації, щорічно передплачує 240 назв періодичних видань. Створено локальну
комп’ютерну мережу на 30 робочих місць із виходом в інтернет, розширюється
репертуар інформаційних та дозвілевих послуг. Щороку бібліотекарі книгозбірні
видають близько 360 тис. примірників документів різноманітної тематики та
обслуговують понад 17 тис. користувачів.
Сьогодні бібліотека веде активний пошук перспективної моделі комплексного
обслуговування користувачів, передбачаючи такі напрями розвитку як всебічна
автоматизація та комп’ютеризація бібліотечних процесів, впровадження
мультимедійних технологій, формування електронних ресурсів, інтеграція в
глобальний мережевий простір тощо.
За майже 40 років діяльності Рівненська обласна бібліотека для молоді стала
справжнім інтелектуальним культурним центром для молоді. Під керівництвом
нинішнього директора, заслуженого працівника культури України М. Вербець
колектив бібліотеки впевнено дивиться в майбутнє, зберігаючи традиції та
зміцнюючи престиж молодіжної книгозбірні області.
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ОНОФРІЙЧУК Н. А.,
ШАРАФАН С. П.
СТОРІНКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ
У 40-70-Х РОКАХ ХХ СТ.
Рівненська (до 1992 р. Ровенська) обласна бібліотека для дітей (ОБД) створена
в 1940 році на виконання постанови бюро Ровенського обкому КП/б/У № 28 від
3 лютого 1940 р. По обласному відділу освіти, у підпорядкуванні якого знаходились
бібліотеки, було видано наказ № 11 про призначення тимчасово виконуючим
обов’язки директора обласної дитячої бібліотеки Блажка Мини Романовича, а 28
січня 1940 р. в обласному відділенні Держбанку відкрито поточний рахунок
бібліотеки. Слід відзначити, що Блажко Мина Романович був директором обласної
центральної бібліотеки, а обов’язки директора обласної бібліотеки для дітей
тимчасово виконував до серпня 1940 року. 7 серпня 1940 р. директором обласної
бібліотеки для дітей було призначено Мороз Марію Андріївну.
Перше приміщення бібліотеки знаходилось по вул. Сенаторській, 17 (сьогодні
– вул. М. Драгоманова).
Діяльність бібліотеки припинилась під час Великої Вітчизняної війни та
окупації міста фашистами. У Рівне фашисти вдерлися 28 червня 1941 р. Усі
культурно-освітні заклади, в тому числі й обласну бібліотеку для дітей, було закрито,
а її книжковий фонд викинуто на вулицю і повністю спалено.
Одразу ж після визволення міста Рівного від фашистської окупації 2 лютого
1944 р. життя почало входити в нормальне русло.
Діяльність бібліотеки відновилась 7 листопада 1944 р. в будинку по вул.
Червоноармійській, 17 (сьогодні – вул. С. Петлюри). На першому поверсі будинку
була розташована обласна бібліотека для дорослих, на другому – обласна бібліотека
для дітей. Бібліотека знаходилась в 5 кімнатах загальною площею 170 м2, в тому
числі читальний зал – 64 м2.
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З 1944 по 1953 рік бібліотеку очолювала Катерина Олександрівна Губська, з
1954 по 1956 рік – Олександра Миколаївна Клімова, з травня 1956 року по грудень
1995 року – Олександр Омелянович Слива.
Допомогу у встановленні та розвитку бібліотеки надавали Народний комісаріат
освіти (НКО) України, бібліотеки Києва, Житомира. 15 січня 1945 р. НКО України
своїм листом зобов’язав Житомирську обласну бібліотеку для дітей надати допомогу
Ровенській обласній бібліотеці. Бібліотеки Києва передали в подарунок 4409 книг.
У 1945 році у структурному плані бібліотека складалась з абонемента та
читального залу для всіх вікових груп, відділу обробки і каталогізації літератури,
адміністративно-господарського відділу. В штаті бібліотеки було 9 працівників, в
тому числі 6 бібліотечних. Серед кращих працівників бібліотеки в звіті за 1945 рік
відмічається Чаленко Єлизавета Георгіївна.
Бюджет бібліотеки в 1945 році становив (в грошах до 1961 року) 1147 тис. крб.,
в тому числі на комплектування – 34,2 тис. крб., заробітна плата – 64,4 тис. крб.,
6,0 тис. крб. – комунальні послуги, 3,2 тис. крб. – придбання обладнання та меблів.
У 1944 році бібліотека обслужила 403 читачів (абонемент – 300, читальний зал
– 103), а в 1945 р. – 1975, з них 508 – на пересувках в Клеванському дитячому
будинку та піонерському таборі.
Бібліотечний фонд на 1.01.1945 р. становив 2150 примірників, у тому числі
галузевої – 840, художньої – 1310, українською мовою – 902, російською – 1032,
іншими – 216. За 1945 рік фонд бібліотеки поповнився на 6900 видань, а списано
було 56. З держфонду бібліотека одержала 859 видань, закуплено в Книгокультторзі
– 1920, передано обласною бібліотекою – 1176, одержано, як подарунок з бібліотек
м. Київ, – 4409, зібрано серед населення – 630.
У 1945 р. бібліотека передплачувала 23 назви журналів («Мурзилка»,
«Барвінок», «Дружные ребята», «Вожатый», «Техника молодежи», «Перець»,
«Крокодил», «Смена», «Україна», «Крестьянка», «Знамя», «Октябрь», «Новый мир»,
«Новое время», «Спутник агитатора», «Большевик», «Семья и школа», «Военное
обозрение», «Дніпро», «Работница», «Библиотекарь», «Пионер») та 18 назв газет
(«Правда», «Известия», «Правда України», «Радянська Україна», «Комсомольская
правда», «Молодь України», «Червоний прапор», «Сталинское племя», «Зірка»,
«Юный ленинец», «Пионерская правда», «Учительская газета», «Литературная
газета», «Радянський селянин», «Советская печать»),
У 1945 році було створено систематичний каталог, розпочато роботу над
алфавітним.
Книговидача бібліотеки в 1944 році становила 2154 видань, а в 1945 році –
29730, в тому числі на пересувках – 1485 видань.
Серед форм роботи з читачами в 1945 році активно практикувались голосні
читання книг, періодичних видань (проведено 30), політінформації (45), книжкові
виставки (19), літературні ранки: новорічні, до 27-ої річниці Червоної Армії, до дня
народження Т. Г. Шевченка (проведено 8 літературних ранків), екскурсії (2).
Найактивніші читачі бібліотеки в 1945 році – Бузов Борис, який прочитав за рік
158 книг та Феоктистов Микола, в читацькому формулярі якого 150 книг.
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У 1945 році ОБД розпочала надавати методичну і практичну допомогу зі
створення в області бібліотек для дітей. З цією метою її працівники здійснили виїзди
в райцентри: Острог, Здолбунів, Дубно. В 1946 році в області було 4 бібліотеки для
дітей: обласна та районні в Острозі, Здолбунові, Дубно. Крім того були організовані
дитячі відділи в масових бібліотеках в Костополі, Вербі, Рокитно, Клесові, Острожці.
В перші роки після війни ОБД працювала у складних умовах: її приміщення не
було остаточно відремонтовано, погано опалювалось. Дуже важкою для жіночого
колективу була підготовка до роботи в зимовий період. Влітку бібліотека на декілька
днів зачинялась і всі її працівники виїжджали на заготівлю дров у Клеванський ліс.
Поступово зростав бібліотечний фонд, кількість юних читачів, розширювалась
структура і штат бібліотеки, поглиблювався зміст та вдосконалювались форми роботи
з читачами, подальшого розвитку набували бібліографічне обслуговування та
методична діяльність. В 1947 році бібліотеку було перейменовано в «обласну
бібліотеку для дітей та юнацтва», а в 1962 році – знову в обласну бібліотеку для дітей.
В 1946–1947 роках бібліотека склала угоду про соціалістичне змагання з
Житомирською, Тернопільською, Волинською обласними бібліотеками для дітей,
виконання яких розглядалось на виробничих нарадах в присутності представників
бібліотек, що змагалися.
В Ровенській обласній бібліотеці для дітей 2 липня 1946 р. відбулась
виробнича нарада, на якій були присутні директор Житомирської обласної бібліотеки
для дітей Капустянська та методист цієї бібліотеки Гурська.
З 1946 по 1959 рік державне бюджетне утримання бібліотеки збільшилось з
134,1 тис. крб. до 201,1 тис. Основними джерелами комплектування бібліотеки були:
обласний бібліотечний колектор, воєнторг, Київський бібліотечний колектор,
книжкові магазини, «Союздрук». В 1946 році бібліотека передплачувала 69 назв газет
та журналів, серед яких «Военное обучение», «Советская книга», «Сучасне і
майбутнє», «Молодой большевик».
Штат бібліотечних працівників збільшився з 7 до 10 чол. У 1946 році в
бібліотеці працювали: завідуюча відділом обробки і комплектування Ченакал В. В.,
зав. абонементом Ярмоленко В. М., зав. читальним залом Чаленко Є. Г., бібліотекарі
Деряженцова А., Герасименко Т.
Серед бібліотечних працівників періоду 1946–1959 рр., що тривалий час
працювали в бібліотеці до пенсійного віку, слід відзначити Ченакал В. В. (стаж
роботи в бібліотеці з 1946 р. по 1978 р.), Льовіну О. М. (з 1950 р. по 1984 р.),
Мермер М. Л. (з 1956 р. по 1994 р.), Паршину Г. О. (з 1951 р. по 1985 р.), Чалу В. А. (з
1956 р. по 1989 р.), Грисюк Л. О. (з 1957 р. по 1993 р.); двадцять років з 1953 р. по
1973 р. працювала в бібліотеці Петровська А. В. Вірними помічниками бібліотекарів
були палітурниця Реганова Н. Д. (стаж роботи в бібліотеці з 1947 р. до смерті в 1969
р.) та прибиральниця Грудницька Б. Г. (з 1948 р. по 1970 р.).
З 1946 по 1959 р. бібліотечний фонд збільшився з 12,2 тис. до 74,3 тис. видань,
кількість читачів – з 2166 до 4711.
У 1946–1959 рр. серед масових заходів бібліотеки переважали книжкові
виставки, їх оформлювалось по 35–40 щорічно, а в 1952 р. – 70. В основному
книжкові виставки організовувались до днів народження та смерті В. Леніна,
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І. Сталіна, відомих українських та світових письменників, річниць Великої
Жовтневої соціалістичної революції, Радянської Армії, Першого Травня, а також
тематичні – «Радянські діти у боротьбі з фашизмом за квітуче життя», «Наука і
фантастика», інформаційні – «Новинки літератури».
Популярною формою роботи з читачами цього періоду були голосні читання
книг, газет, журналів, найбільше їх проводилось в 1949 році – 113. Вивчалась
ефективність книжкових виставок. У 1948 році на 45 книжкових виставках було
представлено 1441 видання, книговидача за темами виставок становила 7663.
Проводились також обговорення книг І. Франка «Грицева шкільна наука»,
Л. Воронкової «Алтайська повість», А. Гайдара «Школа», О. Смірнова «Саша
Чекалін» та інших.
Досить популярною формою масової роботи були читацькі конференції. В
1954 році було проведено 5 конференцій, зокрема, «Ленін – кращий друг дітей»,
«Мій улюблений літературний герой» та за книгами В. Беляєва «Стара фортеця»,
М. Островського «Як гартувалась сталь».
Для дітей старшого віку читались лекції та доповіді «Могутні збройні сили
СРСР», «Переможне знамено Леніна-Сталіна», «Великий Жовтень», «Наука в
боротьбі з забобонами».
Проводились також літературні ранки та вечори: «Пам’яті В. І. Леніна»,
«Пам’яті І. В. Сталіна», «Слава радянській Армії», «Слава Великому Жовтню»,
«Перше Травня», «М. Островський – улюблений письменник молоді» тощо.
Щороку виготовлялось 7–10 бібліотечних плакатів, а також фотомонтажі та
фотоальбоми різноманітної тематики. Наприклад, «В. Маяковський – дітям»,
«Н. Забіла», «Зроби сам», «Вивчай природу рідної країни», «Завдання полягає в тому,
щоб вчитись», «Золоті руки».
В практиці роботи бібліотеки застосовувались також бібліографічні огляди
«Пильність – наша зброя», «Великі мандрівники», «Новинки технічної літератури»,
«Бути такими, як Ленін», «Юні патріоти нашої Вітчизни» та інші.
Проводились колективні бесіди за книгами та тематичні екскурсії до бібліотеки.
Вдосконалюється бібліографічне обслуговування юних читачів. Щороку
виконується 30–100 бібліографічних довідок.
З 1956 року починає випускатись інформаційний список «Нові надходження
книг та журналів».
Серед
форм
рекомендаційно-бібліографічного
обслуговування
–
рекомендаційні списки літератури «Що читати влітку», «Читайте книжки на
українській мові», за творчістю дитячих письменників. Виготовлялись також
тематичні бібліографічні картотеки: «Що читати по хімії», «Що читати по фізиці»,
«Про життя славетних людей», «Юним радіотехнікам» та інші.
Продовжує розвиватись організаційно-методична робота бібліотеки. Мережа
бібліотек для дітей зросла від 3 в 1946 р. до 29 в 1959 р.
З 1947 р. бібліотека розпочинає проводити обласні семінари працівників
бібліотек для дітей області. В 1947 р. проведено 1 п’ятиденний семінар, в
подальшому – по 2 обласних п’ятиденних семінарів щороку. Тематика семінарів не
визначалась. На них розглядались найважливіші питання бібліотечного
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обслуговування дітей – від вивчення бібліотечного почерку до методики та змісту
окремих форм роботи, а також давались настанови з участі бібліотек в громадськополітичних та господарських кампаніях.
Щороку здійснюються виїзди в райони області з метою вивчення стану
бібліотечного обслуговування дітей.
Серед методично-бібліографічних матеріалів, підготовлених бібліотекою,
переважають методичні розробки по роботі з конкретними книгами.
В цей період бібліотека двічі отримувала нове приміщення. В 1946 р.
бібліотека з приміщення по вулиці Червоноармійській була переведена в
приміщення, спільне з будинком піонерів по вулиці Ленінській, 4 (сьогодні –
вул. Соборна, приміщення єпархіального управління); а в 1954 р. одержала додаткове
приміщення по вулиці Червоноармійській, 43 (сьогодні – вул. С. Петлюри, 27).
60-і роки ХХ ст. поповнили колектив бібліотеки новими кадрами. Тут
працювали методистами Віктор Павлович Бабюк та Віра Петрівна Зініна, які згодом у
80-90-х роках кожен у свій час очолювали Рівненську обласну універсальну наукову
бібліотеку. Розпочала свій довгий бібліотечний шлях Мартинюк (Гайдук) Мирослава
Іванівна (помічник бібліотекаря відділу обробки), яка в майбутньому довгий час
очолювала відділ комплектування та обробки літератури ОБД. Варто згадати, що
чоловік Мирослави Іванівни, нині покійний Гайдук Віталій Пилипович, теж
бібліотекар, все життя трудився в Рівненській обласній науковій бібліотеці, спочатку
бібліографом, а згодом – завідуючим бібліографічним відділом. Працювали в ОБД
також Бабюк Т. М., Шишкова В. М., Ракович Т. М., Полухіна Н. В., Рябоконь С. М.,
Перетятко Т. Я.
У ті часи в бібліотеці був господарчий відділ, до якого відносились
палітурники, прибиральниця, завгосп та ще й опалювач. З 1970 р., коли бібліотека
отримала автомобіль, з’явилась посада шофера. З бібліотечним авто, у якого
змінилось з десяток водіїв і який в розмовній мові жартома називали «буда»,
пов’язані цікаві спогади старшого покоління працівників ОБД. На ньому не пише
розвозили книги та зарплатню по відділах бібліотеки, здавали макулатуру та
привозили нові меблі, але й також їздили колективом на польові роботи в колгосп, на
відпочинок, по гриби і ягоди до лісу.
1960–1974 рр. – період інтенсивного розвитку бібліотеки, становлення та
визначення її структури, зміцнення кадрів, вдосконалення змісту та методики
бібліотечно-бібліографічного обслуговування юних читачів, активізації її методичної
діяльності. В ці роки сформувалась структура бібліотеки, яку з незначними змінами
вона має і сьогодні:
адміністрація;
відділ комплектування та обробки літератури;
відділ зберігання літератури;
відділ обслуговування читачів дошкільного віку та читачів-учнів 1–3 класів;
відділ обслуговування читачів-учнів 4–8 класів;
бібліографічний відділ;
методичний відділ.
Кількість бібліотечних працівників збільшилась з 10 в 1960 р. до 22 в 1974 р.
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У 1960 р. бібліотечний фонд становив 80,7 тис. видань, а в 1974 р. – 125,5 тис.
видань.
Кількість читачів збільшилась з 4870 до 6193, а книговидач – з 146,3 до
189,3 тис. видань.
Для змісту масової роботи цього періоду характерна надмірна політизація та
велика кількість заходів суспільно-політичної тематики, про що свідчать назви
книжкових виставок, читацьких конференцій, літературних мандрівок, диспутів:
«Бути такими, як Ленін», «Подорож у рік 1965», «Якою повинна бути людина
комуністичного майбутнього», «Вічно живий Ленін», «Чи готовий ти жити при
комунізмі», «Вам жити при комунізмі – вам будувати комунізм» тощо.
У цей період розширювалось коло тем пропаганди літератури, яка
здійснювалась за такими напрямками, як патріотичне та інтернаціональне виховання
читачів (робота з творами В. І. Леніна, книгами про комсомол, піонерів, жовтенят,
краєзнавчою літературою); морально-правове, трудове, естетичне виховання,
формування матеріалістичного світогляду дітей, допомога учням у засвоєнні
шкільної програми.
У 1960–1970 рр. в практиці масової роботи бібліотеки з’явились такі форми, як
ленінські уроки, ленінські, з’їздівські, піонерські читання, усні журнали, літературні
подорожі, літературні ігри, конкурси. Робота бібліотек, як і всіх установ культури,
будувалась на принципі партійності. Майже не практикуються лекції,
політінформації, бібліотечні плакати, а в назвах книжкових виставок
використовуються поетичні рядки, влучні вислови. Подальшого вдосконалення
набуло бібліографічне обслуговування юних читачів. Для цього періоду характерний
пропорційний розвиток всіх його видів.
У 1960 р. в бібліотеці було два систематичних каталоги для читачів-учнів 5–8
класів на книжковий фонд абонемента і читального залу, топографічний на фонд
абонемента, алфавітний каталог на весь фонд бібліотеки та ілюстрований каталог для
учнів молодшого шкільного віку, систематична картотека статей та 27 тематичних
картотек.
У 1974 р. система каталогів та картотек відповідала існуючим вимогам. Діти
кожної вікової категорії мали свої каталоги та картотеки.
В довідково-бібліографічному обслуговуванні головна увага зверталась на
задоволення бібліографічних запитів юних читачів, 20% із 248 виконаних в 1974 р.
довідок – краєзнавчої тематики.
Щокварталу виходить інформаційний список «До нас нова книга прийшла».
Розвивається рекомендаційно-бібліографічне обслуговування юних читачів.
Для них складаються рекомендаційні списки. Юні читачі залучаються до роботи з
рекомендаційними бібліографічними посібниками.
В цей період склалась певна система в пропаганді бібліотечно-бібліографічних
знань, основою якої стали бібліотечні заняття. В практику роботи запроваджуються
Дні бібліографії.
Мережа бібліотек для дітей області збільшилась в цей період з 29 до 35.
Обласна бібліотека використовувала всі форми методичної роботи: підготовка
питань на розгляд керівних органів, аналіз діяльності бібліотек для дітей, комплексні
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перевірки, виїзди, підвищення кваліфікації працівників бібліотек для дітей,
вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду, підготовка
методично-бібліографічних матеріалів.
У цей період плідно працює секція по координації обслуговування дітей
Міжвідомчої Ради з питань бібліотечної роботи при обласному управлінні
культури.
У 1974 р. бібліотека здійснила своє перше наукове дослідження
«Особливості керівництва читанням учнів 4 класів на допомогу шкільному
навчанню».
З 1975 діяльність бібліотеки на наступні 10 років визначила постанова ЦК
КПРС «Про підвищення ролі бібліотек в комуністичному вихованні трудящих і
науково-технічному прогресі».
Кількість читачів збільшилась з 6340 до 7182, книжковий фонд – з 126,5 до
151,6 тис. видань, книговидач – з 198,2 до 200,1 тис.
Продовжується активна пропаганда ідей марксизму-ленінізму. Майже п’ята
частина книговидач – видання суспільно-політичної тематики.
У галузі організації бібліотечних фондів відбувається складна кампанія – їх
рекласифікують по системі ББК, здійснюється перебудова структури
систематичних каталогів і картотек.
В масовій роботі бібліотеки відбувається перехід до активних форм,
створюється гурток «Книга і лялька», музичний клуб «Веселі нотки»,
патріотичний клуб «Корчагінець», продовжується розвиток традиційних форм.
У бібліографічному обслуговуванні розширюється бібліографічне
інформування юних читачів, починають видаватися інформаційні списки «На
допомогу вчителю-предметнику», «Учасникам гуртків технічної творчості»,
«Новинки краєзнавчої літератури», «Це вам, батьки»; впроваджуються в практику
Дні інформації.
Вся організаційно-методична робота цього періоду спрямована на
забезпечення централізації мережі бібліотек.
У 1974 р. до бібліотеки прийшла Світлана Петрівна Шарафан, яка згодом,
вже досвідченим фахівцем, у 1985 році була переведена в обласне управління
культури, а потім повернулась до бібліотеки заступником директора. 1995 року
Світлана Петрівна замінила Сливу О. О. на посаді директора і працювала до своєї
передчасної смерті у 2000 р.
У 1975–1976 рр. в ОБД бібліотекарем працювала Галина Василівна Сілкова,
нині – завідуюча кафедри документальних комунікацій Рівненського державного
гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук.
У 1976 році бібліотека одержує додаткове приміщення площею 474 м2 по
вул. Відінській, 13, а в 1981 р. – приміщення площею 420 м2 на проспекті Миру,
16. Ці важливі події стали великим поштовхом до подальшого розвитку
бібліотеки, розширення її можливостей у наданні якісних бібліотечних послуг
маленьким читачам та організаторам дитячого читання.
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Бібліотека в приміщенні по вул. Ленінській, 4 (нині – Соборна),
кінець 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.

Льовіна О. М. проводить бесіду біля книжкової виставки (50-і рр. ХХ ст.)
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Читачів обслуговує Гайдук М. І. (60-і рр. ХХ ст.)

Учасники обласного семінару зав. районними і міськими бібліотеками,
м. Рівне, 23–27 квітня 1956 р.
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Слива О. О. з працівниками бібліотеки (50-і рр. ХХ ст.)

Обласний семінар працівників дитячих бібліотек області (70-і рр. ХХ ст.)
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СЕМЕНЮК Г. П.
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Ні один вищий навчальний заклад не може виконувати своїх основних функцій
не маючи повноцінної бібліотеки, яка традиційно знаходиться в центрі організації
навчально-виховного та наукового процесу.
У 2015 році наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного
університету відзначатиме своє 75-річчя. Як для установи, так і для людини це вже
солідний вік. За цією датою стоять різноманітні події, труднощі і здобутки. На
початковому етапі це була бібліотека Ровенського державного учительського
інституту, з 1953 року – педінституту. А сучасну назву бібліотека отримала після
об’єднання у 1999 році двох вищих навчальних закладів м. Рівне – педінституту та
інституту культури в єдиний Рівненський державний гуманітарний університет (далі
РДГУ).
Впродовж своєї історії вона пережила кілька етапів розвитку. Отож, перший
етап – це становлення бібліотеки, закладення основ її функціонування. А розпочала
вона свою діяльність у 1940 році одночасно із заснуванням тодішнього Ровенського
учительського інституту. На жаль, 1940–1941 роки – маловідомий період в її історії.
Бібліотеці практично не вдалося виявити документально зафіксованих даних, які б
відкрили нам цей відрізок її роботи, тому ми користуємося лише фрагментарними
даними.
У 1941 році робота інституту була перервана Великою Вітчизняною війною.
Після визволення міста в 1944 році від фашистської окупації учительський інститут
та його бібліотека відновили свою роботу. Післявоєнні роки були важкими як для
самого навчального закладу, так і його бібліотеки. Як наслідок жахливої післявоєнної
руйнації слабкою була матеріально-технічна база, що було типовим для того часу.
Тому в структурі поновленого учительського інституту бібліотеці спочатку було
виділено зовсім невелике приміщення. Із довоєнного складу фонду нашій бібліотеці
пощастило віднайти вцілілими лише 250 книг. Невдовзі вдалося розшукати ще
частину книжкового фонду інститутської бібліотеки – 3 тисячі томів, які німецькофашистські окупанти вивезли і складували у підвальних приміщеннях житлових
будівель Рівного та й то частина з них була затоплена [3, с. 30]. Тож бібліотека була
змушена вжити заходів для поповнення книжкового фонду через звернення до інших
бібліотек тодішньої УРСР. І, не дивлячись на післявоєнну скруту, багато вищих
навчальних закладів відгукнулися на прохання нашої бібліотеки і надіслали в
дарунок багато книг. Особливо слід відзначити Харківський та Одеський
університети, які подарували бібліотеці багато книг та журналів, датованих до
1917 року, а тепер саме ці видання стали основою фонду рідкісних і цінних видань
наукової бібліотеки РДГУ.
У цей історичний період розпочалася робота з упорядкування та обліку
книжкового фонду, започатковано створення систематичного та абеткового
каталогів, систематичної картотеки газетно-журнальних статей – усе це сприяло
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покращенню обслуговування студентів та викладачів. Зі спогадів ветеранів
бібліотеки стали відомі прізвища 2-х перших завідувачок бібліотеки – Степенко М. І.
та Назаренко В. І. Інших відомостей про цих керівників, на жаль, віднайти не
вдалося. А з 1954 р. по 1973 р. бібліотеку очолювала Кулій К. О. Її діяльність, в
першу чергу, була спрямована на комплектування книжкового фонду, збільшення
штату бібліотеки. Розширювалися і масштаби навчального закладу. Так у 1953 році
Рівненський учительський інститут було реорганізовано у педагогічний. Ця
реорганізація зумовила необхідність перегляду подальших завдань бібліотеки.
Книжковий фонд невпинно зростав, збільшувався контингент студентів, і відповідно
кількість читачів бібліотеки. На історичний розвиток бібліотек, в т. ч. вищих
навчальних закладів, безумовно, впливало і державне законодавче та нормативноправове регулювання їх діяльності. Держава, взявши під свій контроль бібліотеки,
вирішила багато проблем, але жорстко регламентувала їх діяльність. Зокрема,
подальшому розгортанню та підвищенню ефективності бібліотечної діяльності в
тодішньому СРСР сприяла постанова ЦК КПРС «Про стан і заходи поліпшення
бібліотечної справи в країні» (1959 р.) Виконання завдань, зазначених в цьому
документі було обов’язковим для всіх бібліотек. Поступово зростав та міцнів
Рівненський педінститут. Зі збільшенням кількості студентів зростала й кількість
читачів. Добудова в 1959 році інститутського приміщення дозволила внести деякі
зміни і у структуру бібліотеки. Зокрема, клубна зала була переобладнана під
читальний зал на 50 посадкових місць.
Упродовж наступних 60-70-х років ХХ ст. колектив бібліотеки в силу своїх
можливостей докладав зусиль для її подальшого розвитку. Загалом цей період історії
бібліотеки можна охарактеризувати як час стабілізації та вдосконалення бібліотечних
процесів. Відкривались нові факультети, вводились нові спеціальності та
удосконалювалися програми навчання – все це бібліотека враховувала у своїй роботі.
У 60-х роках був збудований новий корпус педінституту, в якому передбачили
приміщення і для бібліотеки. Це дало можливість розширити її структуру. Зокрема,
було надане окреме приміщення для читального залу, яке було розраховане на
200 посадкових місць. Багатогалузевий книжковий фонд бібліотеки міг задовольнити
різноманітні потреби читачів у літературі [3, с. 301].
З відкриттям у 1966 році музично-педагогічного факультету, бібліотека
розпочала роботу над поступовим наповненням тодішнього кабінету музики творами
українських і зарубіжних композиторів, літературою з теорії та історії музики.
Згодом, вже у 90-х рр. ХХ ст., враховуючи зміни, які відбувалися в структурі
університету, кабінет музики було трансформовано в окремий відділ бібліотеки –
абонемент нотно-музичної літератури.
Знаковими для розвитку нашої бібліотеки та інших бібліотек в цей час було
виконання завдань відповідно до Наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти СРСР «Про посилення ролі бібліотек в учбово-виховному процесі і науководослідній роботі вищих і середніх спеціальних учбових закладів» (1974 р.) та
Постанови ЦК КПРС «Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні
трудящих і науково-технічному прогресі» (1974 р.). Отож значна увага приділялася
подальшому якісному формуванню фонду, покращенню довідково-пошукового
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апарату, розширенню матеріально-технічної бази нашої бібліотеки та її структури,
покращенню обслуговування користувачів. Активно використовувалася система
обслуговування користувачів по міжбібліотечному абонементу. Позитивний
результат в практиці роботи бібліотеки дала, започаткована в 70-і роки ХХ ст., така
форма роботи, як заняття з «Основ бібліотечно-бібліографічних знань». Згодом такі
заняття почали організовуватися не тільки для студентів-першокурсників, але і
студентів старших курсів та молодих науковців навчального закладу (сьогодні такі
заняття мають назву «Основи інформаційної культури»).
Періодом подальшого утвердження бібліотеки в статусі тодішнього
Рівненського державного педагогічного інституту стали 80-і роки ХХ ст. Це був
період її кількісного, якісного та організаційного зростання. Адже подальший
розвиток інституту і пов’язане з ним збільшення контингенту студентів сприяли,
відповідно, збільшенню кількості читачів, обсягу книговидачі. В цей час бібліотеку
очолювали: Петровська А. Б. (виконувала обов’язки зав. бібліотекою в 1979–
1982 рр.), зав. бібліотекою Нікольченко Т. М. (1982–1984), Пабат Л. П. (1984–1996).
У 1984 році було затверджено «Положення про бібліотечну справу в СРСР», в
якому було зафіксовано роль бібліотек як ідеологічних, культурно-просвітницьких та
науково-інформаційних установ. Вагоме значення для подальшого формування та
удосконалення довідково-пошукового апарату бібліотек всіх систем і відомств відіграв
Наказ Міністерства освіти СРСР «О внедрении советской Библиотечнобиблиографической классификации (ББК) в практику работы библиотек Министерства
просвещения СССР» (1983 р.) та Наказ Міністерства культури УРСР «Про
впровадження у практику роботи бібліотеки Бібліотечно-бібліографічної класифікації»
(ББК) (1985 р.). На виконання цих наказів поетапно (відповідно до створених
бібліотекою педінституту перспективного плану та внутрішньобібліотечних
інструкцій) впродовж 1983–1987 рр. було здійснено переведення систематичних
каталогів та систематичної картотеки газетно-журнальних статей на систему ББК [2,
с. 266].
Також у 80-х рр. були започатковані і такі форми та методи роботи, як: «Дні
кафедри»,
«Дні
інформації»,
системи
бібліографічного
інформування
«Диференційоване забезпечення керівництва» (далі – ДЗК), «Вибіркове
розповсюдження інформації» (далі – ВРІ) та багато інших нововведень. На базі
кабінету літератури, що функціонував при кафедрі української літератури, був
організований читальний зал № 2 на 50 посадкових місць з книжковим фондом з
філологічних дисциплін. Але, з плином часу, враховуючи потреби навчального та
наукового процесу, та дбаючи про комфортність та оперативність обслуговування
користувачів у 2010 році його було реорганізовано в читальний зал періодичних
видань [2, c. 266].
1985–1991 рр. характерні тим, що відбувалися докорінні зміни в житті
суспільства. Було засуджено вияви тоталітаризму в радянській історії, відмінено
цензуру. Реабілітовано політв’язнів та дисидентів. У зв’язку з цим поступово
відбулися якісні зміни і у складі книжкового фонду бібліотеки педінституту.
Але історію бібліотеки її діяльність радикально змінює не тільки склад фондів,
читачів, завдання науково-освітнього процесу та інші чинники, її змінює і науково72

методична робота, ефективні управлінські рішення тощо. У 1987 році в бібліотеці з
посади зав. відділом обслуговування читачів на посаду заступника завідуючої
бібліотеки була призначена молода енергійна, професійна Грипич Світлана
Никанорівна (1996–2000 рр. – завідуюча бібліотекою, з 2000 р. – директор наукової
бібліотеки РДГУ). Саме вона налагодила чітке методичне забезпечення діяльності
бібліотеки. Удосконалилась робота методичної ради бібліотеки. Була створена нова
внутрішньобібліотечна інструктивно-методична документація, введені в практику
роботи нові державні стандарти з питань бібліотечної діяльності. Але найбільшу
ефективність для бібліотеки тодішнього педінституту дав результат моніторингових
досліджень, здійснений Світланою Никанорівною, який показав, що бібліотека за
всіма головними критеріями своєї діяльності відповідає вищому статусу. Тому
Світлана Никанорівна стала головним ініціатором і доклала максимум зусиль щодо
переведення у 1988 р. бібліотеки інституту з 4-ї на 3-тю вищу категорію. Це дало
можливість збільшити штат працівників з 20-ти до 43-х чоловік, що сприяло
удосконаленню та розширенню структури бібліотеки. Почали розроблятися
методики вирішення найважливіших проблем, визначалися головні орієнтири і
завдання. Одним із ефективних нововведень в діяльності бібліотеки було і те, що
наприкінці 80-х рр. в практику роботи впроваджено єдиний читацький квиток, що
сприяло уніфікації всієї системи обслуговування читачів в нашій бібліотеці.
Дуже складними та переломними в усіх сферах життя України були 90-і роки
ХХ ст. Зміни були спричинені розпадом СРСР та становленням нової незалежної
держави – України. Це були роки глобальних економічних та соціальних
перетворень. Бібліотека тодішнього Рівненського державного педагогічного
інституту теж поступово змінювала свої функції відповідно до потреб нового
суспільства, розвитку української державності, національної освіти, науки, культури.
З 1996 року з посади заступника завідуючої бібліотеки на посаду зав. бібліотеки було
переведено Грипич Світлану Никанорівну. Саме їй випала доля очолити нашу
бібліотеку в такий переломний момент, коли стара система віджила, а нова ще тільки
формувалася в незалежній Україні. Та всупереч цьому Світлана Никанорівна, завдяки
своєму професіоналізму, чудовим організаторським здібностям, далекоглядності
вдалося не тільки втримати ситуацію, але й вивести бібліотеку на новий рівень
розвитку, відповідно до новітніх завдань освіти, культури, науки.
Незалежна Україна потребувала не тільки докорінної економічної
реорганізації, але і новітнього законодавчого та правового регулювання в усіх сферах
життя. Тому саме в 90-х роках ХХ ст. поступово діяльність бібліотек України всіх
рівнів отримала нове законодавче підґрунтя, що, звичайно ж спонукало нашу
бібліотеку до відповідних трансформацій у своїй діяльності. Вагоме значення в
цьому відіграли такі документи, як «Основи законодавства України про культуру»
(1992 р.), «Закон про інформацію» (1992 р.). У 1995 р. було введено в дію Закон
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (доповнення до якого вносилися в
наступні роки) [2, с. 267]. Поступово були введені в практику роботи бібліотеки і нові
українські державні стандарти з питань бібліотекознавства, бібліографії,
інформаційної діяльності. Але, разом з тим, у зв’язку з розвалом радянської
державної системи комплектування довелося встановлювати прямі зв’язки з
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книжковими
магазинами,
видавництвами,
приватними
підприємствами,
благодійними громадськими установами. Незважаючи на економічні проблеми, які
були в той час в державі, в умовах обмеженого фінансування і самого вищого
навчального закладу, бібліотека все ж таки удосконалювала систему комплектування,
вирішувала завдання формування та збереження бібліотечного фонду. В такій
складній економічній ситуації вона змогла не тільки зберегти, але й збільшити його.
Серед знакових для бібліотеки подій того часу слід згадати і 1991 рік. Тоді бібліотеці
педінституту було передано книжковий фонд бібліотеки Рівненського обласного
будинку політосвіти, що сприяло не тільки збільшенню книжкового фонду, а й дало
можливість здійснити відповідну реорганізацію структури бібліотеки, і створити ще
один її підрозділ – абонемент суспільної літератури [2, с. 267].
А 1998–1999 рр. внесли корективи і у саму структуру педагогічного інституту.
На основі Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.1998 р. за № 1973 та Наказу
Міністерства освіти України від 14.01.1999 р. за № 15(14) на базі Рівненського
державного педагогічного інституту та Рівненського державного інституту культури,
було створено Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) [3, с. 84]. В
зв’язку з цим було об’єднано і їх бібліотеки. Але процес об’єднання передбачав
великий спектр відповідних бібліотечних технологій, пов’язаних з інтеграцією
бібліотеки інституту культури в більш розгалужену структуру бібліотеки
педагогічного інституту. В першу чергу це стосувалося упорядкування фонду
бібліотеки тодішнього інституту культури (особливо його обліку), а також повного
редагування довідково-пошукового апарату та уніфікації обслуговування
користувачів. Отож до поточних завдань додалися ще дуже об’ємні процеси роботи,
які поступово були успішно реалізовані.
Бібліотека, як органічна та невід’ємна складова університету, пройшла разом з
університетом великий і складний шлях, зробила важливий внесок у його розбудову,
зібравши унікальний за повнотою та видовою структурою багатогалузевий книжковий
фонд вітчизняних та зарубіжних творів друку, який становить понад півмільйона
примірників книг, періодики, електронних видань та інших видів документів, виданих
українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами. 60 % із них – це
навчальна та навчально-методична література. Також зберігається близько
1000 примірників рідкісних і цінних видань, датованих до 1917 р., колекції книг,
подарованих різноманітними державними, громадськими установами, фондами та ін.
Безперервним є процес поповнення фондів новими книгами, періодичними виданнями,
електронними джерелами інформації, які надходять до бібліотеки відповідно до
профілю університету. Здійснюється документообмін з іншими бібліотеками України.
Постійно надходять до бібліотеки видання науковців університету.
В бібліотеці створені та функціонують «Центр психолого-педагогічної
інформації», «Центр молодого дослідника», «Центр правової інформації», діяльність
яких спрямована на реалізацію завдань навчального, наукового й виховного процесів
різноманітними формами та ресурсами. В науковій бібліотеці постійно відбуваються
різноманітні культурно-просвітницькі та інформаційні заходи.
На початку ХХІ століття в Україні розпочалися кардинальні перетворення
пов’язані з глобалізацією економіки, демократизацією та інформатизацією
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суспільства, впровадженням інноваційних технологій. Це, в свою чергу, зумовило
зростання ролі освіти, її реформування та модернізацію. Інформатизація суспільства
призвела і до кардинальних змін в бібліотеці РДГУ. Починаючи з 2001 р., в її
діяльність активно впроваджуються комп’ютерні технології. У 2002 р. бібліотекою
була придбана ліцензована комп’ютерна програмна система «УФД/Бібліотека»
(розробник програми – ЗАТ «Український фондовий дім» (м. Київ). Вона стала
нашим базовим програмним забезпеченням. На її основі створені та поповнюються
електронний каталог і необхідні бази даних (бібліографічні, повнотекстові,
реферативні), які ефективно використовуються у навчальному й науковому процесі.
Функціонує веб-сайт наукової бібліотеки (http://www.library.rshu.edu.ua). Триває
робота в подальшому напрямку створення електронної бібліотеки тощо [3, с. 306].
Розширювалися масштаби навчального закладу, що ставило перед бібліотекою
все більше завдань. Завдяки ефективним та далекоглядним управлінським рішенням
директора бібліотеки Грипич Світлани Никанорівни та раціональним і продуманим
ініціативам колективу, бібліотека зуміла наростити свої ресурсні та інші потужності,
що дало підставу перевести її в 2004 р. вже з третьої на другу вищу категорію.
Відповідно із збільшенням штату працівників, впродовж 2004–2005 рр. в структурі
бібліотеки стало можливим утворити в межах відділів сектори, а також новий відділ –
інформаційних технологій та підтримки автоматизованої комп’ютерної системи.
На основі «Концепції розвитку наукової бібліотеки РДГУ на 2012–2016 рр.» та
завдань, які стоять перед університетом і вищою освітою України взагалі,
здійснюється відповідна наукова діяльність. За рекомендаціями Науково-методичної
бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України та рішенням Вченої ради
РДГУ в 2009 році за успішні результати в науково-дослідницькій, науковометодичній, науково-видавничій діяльності бібліотеці університету був наданий
статус наукової. З одержанням цього статусу активізувалася наукова діяльність
бібліотеки в галузі бібліографознавства, біографістики. Зокрема, університетською
бібліотекою започатковано довгостроковий дослідницький проект «Історія РДГУ». В
рамках цього проекту, на основі результатів досліджень, видано 1-й том
багатотомного біобібліографічного посібника «РДГУ в персоналіях» (Науковий
літопис), підготовлено до друку наступний 2-й том. З року в рік бібліотека здійснює
підготовку та випуск біобібліографічних покажчиків літератури у серіях: «Академіки,
доктори наук, професори РДГУ», «Діячі культури та мистецтва РДГУ». Вичерпно
інформують про науковий і творчий доробок науковців всіх факультетів університету
укладені бібліотекою щорічники «Друковані праці викладачів РДГУ за … рік». На
даний час здійснюється підготовка до друку бібліографічного посібника
«Рівненський державний гуманітарний університет в книгах і періодичних виданнях»
та ведеться робота зі створення бібліографічного довідника «Науковці РДГУ».
Науково-видавнича (інформаційна) діяльність спрямована і на продовження роботи з
підготовки та випуску необхідних бібліографічних покажчиків літератури до
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів, які
організовує РДГУ, здійснюються випуски бібліографічних покажчиків літератури
серій «Нові надходження літератури за галузями знань», «Педагогічна інноватика»,
щорічники «Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ на …рік» та ін.
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У колі наших наукових зацікавлень є і питання формування інформаційної
культури студентів та молодих викладачів. Бібліотека працює над написанням
посібника «Формування інформаційної культури у бібліотеці вищого навчального
закладу».
З метою інформування кафедр університету про стан документного
забезпечення навчальних дисциплін з 2011 р. започаткована серія інформаційнометодичних посібників «Інформаційно-методичне забезпечення навчальних
дисциплін кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ».
Наша бібліотека є партнером і в здійсненні наукових проектів
загальнодержавного рівня, зокрема в науковому проекті з формування
Всеукраїнської реферативної бази даних «Україніка наукова», керівником якого є
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. В рамках цього проекту з
2009 р. здійснюється реферування збірника наукових записок РДГУ «Оновлення
змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти». Реферати статей
подаються трьома мовами: українською, російською, англійською. З 2014 року
укладено договір про співпрацю з Інститутом проблем реєстрації інформації про
реферування збірника наукових записок РДГУ «Українська культура: минуле,
сучасне, шляхи розвитку».
Відповідно до положень і завдань, визначених у законодавчих та
інструктивних документах, спрямованих на збереження документальної пам’яті
людства продовжується науково-дослідна робота з паспортизації фонду рідкісних і
цінних видань наукової бібліотеки РДГУ.
Бібліотека використовує такий напрям аналітичної діяльності як моніторинг та
соціологічні дослідження і співпрацює в цьому напрямку з Інститутом соціальних
досліджень РДГУ.
Науковою бібліотекою університету організовуються щорічні науковопрактичні конференції.
За підсумками наукової роботи в РДГУ (2009–2010 навчальний рік) колектив
бібліотеки отримав відзнаку як зразковий науковий колектив за успіхи в науковій
діяльності, а в 2011 році за результатами Міжнародного академічного рейтингу
популярності «Золота фортуна» у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови
України та високий професіоналізм» Лауреатським дипломом було нагороджено
директора наукової бібліотеки РДГУ Грипич Світлану Никанорівну.
Наукова бібліотека РДГУ пройшла свій історичний шлях розвитку від
маленького приміщення, яке вона займала в перші роки свого існування до
потужного наукового, навчального, культурно-просвітницького та інформаційного
структурного підрозділу університету.
Історія бібліотеки це не тільки хронологія подій. Це ще і люди, які творили цю
історію, і ветерани, і молодь, яка нещодавно розпочала свій трудовий шлях. У
подальших наших планах багато складних, але цікавих завдань, і ми сподіваємось, що
загальними зусиллями всього колективу бібліотеки ми зможемо втілити їх у життя.
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СОТНІЧУК Л. І.,
УСТИНОВА М. С.
СПІВПРАЦЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ З ШЕФСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу.
Г. Лейбніц

Шкільна бібліотека… З цими словами у кожної людини виринають спогади:
цікаві книги на полицях, приємна атмосфера спілкування з бібліотечним
працівником, який допоможе, порадить, дасть відповідь на запитання.
Шкільна бібліотека – одне з доступних джерел отримання інформації для
учнів, педагогів, найважливіший елемент навчальної діяльності спрямованої на
розвиток освіченої особистості та інформаційне забезпечення навчально-виховного
процесу; скарбниця інформації всередині школи, її структурний підрозділ, доцільно
організоване середовище, що оточує учня в культурно-освітньому просторі
навчального закладу. Але шкільна бібліотека – це не тільки зібрання книг, а й місце
соціальних комунікацій, там зустрічаються діти різного віку, батьки, вчителі; тому
вона має бути привабливою і саме шкільний бібліотекар може наповнити її
середовище комфортом, затишком.
Впродовж багатовікової історії встановлення і розвитку української освіти
бібліотека була невід’ємною складовою навчального закладу.
Історія нашої бібліотеки пов’язана з історією навчального закладу, з розвитком
держави, з особистостями.
Бібліотека загальноосвітньої школи № 3 м. Рівне має свою історію. Ця історія
пов’язана з працею шкільних бібліотекарів.
Ми дізналися, що в бібліотеці збереглася інвентарна книга, в якій описано
бібліотечний фонд за 1949 рік. Бібліотекарем школи була Баркова Фаїна Тимофіївна.
За допомогою інвентарної книги можна встановити цінову політику на
літературу, яка існувала в державі, державну політику у сфері освіти, книги, які
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частіше всього втрачали читачі, з різних на те причин. Ці матеріали стануть основою
нашого майбутнього дослідження.
Перед собою ми поставили мету розшукати інформацію про людей, які були
пропагандистами слова, бібліотекарями нашої школи. Було встановлено, що:
- з 1945 року бібліотекарем працювала Дернакова Л. М.;
- з 1947 року – Баркова Фаїна Тимофіївна;
- з 1959 року – Комісарова Т.О. (Сорокалєт Тамара Олександрівна);
- з 1972 року – Сергєєва Майя Костянтинівна;
- з листопада 1972 року – Чічідо Ольга Костянтинівна;
- з 1975 року – Фрідманович Жанна Ісаківна;
- з 1988 року – Пашинська Лариса Зіновіївна.
З 2005 року шкільним бібліотекарем працює Устинова Марія Сергіївна.
Враховуючи те, що значний час з 1975 по 1988 рр. в школі творчо працювала
Фрідманович Жанна Ісаківна, про яку пам’ятають колеги, випускники, батьки,
пропонуємо Вам слово про колегу, її роль у співпраці з шефськими організаціями.

Фрідманович Жанна Ісаківна

Ця жінка відрізнялась від інших винятковою стриманістю, дисциплінованістю,
виваженістю у словах та діях.
Надзвичайно цінувала порядок і точність, але розпочинаючи спілкування з
дітьми раптово ставала іншою. Її стриманість, строгість, вимогливість змінювалися
на сонячну посмішку, відкриту душу, добре слово, материнську ласку варто було
лише малечі запитати в неї поради, варто було лише колезі розпочати розмову про
якусь літературну новинку.
Людина, яка виросла в освіченій, інтелігентній родині, яка лише дивом не була
знищена німцями в роки голокосту, радість життя цінувала понад усе і щиро ділилася
своїми надбаннями з усіма, хто цього потребував.
По спогадах тих хто мав честь зустрітися з Фрідманович Жанною Ісаківною ми
можемо намалювати її портрет. Невисока на зріст з глибокими проникливими
чорними очима. Чорнява,охайна, модна, артистична, яскрава, активна. Вона не тільки
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викликала повагу серед учнів, вчителів, батьків, оскільки була великим
професіоналом відомої в місті школи, але й вміла зібрати навколо себе людей,
закоханих в книгу, її пропаганду.
Будучи в душі великим естетом і скрупульознішим педантом до будь-якої
справи підходила неординарно і відповідально. Це саме вона знайшла на диво
талановитого художника та палкого шанувальника літератури, дослідника історії
Рагімова В’ячеслава Романовича і залучила його до співпраці з бібліотекою.

Рагімов В’ячеслав Романович

Рагімов В. Р. в цей час працював в РСУОПС №6, яке було шефами нашої
школи. Знайомство розпочалося як бібліотекаря з відвідувачем і продовжилося як
спілкування закоханих у книгу людей, потім стало творчим дуетом. А коли
модернізувалася бібліотека, змінювалися в ній постійні стенди, готувалися виставки
літератури, вже Жанна Ісаківна дослуховувалася до думки фахівця.
Саме завдяки творчому підходу до оформлення бібліотеки книгозбірня
найстарішого навчального закладу міста змінила своє обличчя. Ішли 80-ті роки ХХ
ст., школа була російськомовною. Багато учнів були дітьми військовослужбовців, які
не володіли українською мовою і навіть звільнялися від її вивчення. Але заглянувши
до бібліотеки, стенди якої в українській тематиці оформив син репресованих татар
Рагімов В’ячеслав Романович, рука сама тягнулася до поличок з літературою
місцевих краєзнавців, літераторів, історією.
Директор школи Пермяков В. С. був прогресивною людиною, який чудово
знав запити свого колективу, високоосвічених педагогів, учнів, багато з яких раніше
навчалися за межами СРСР, сам багато читав і тому чимало зусиль докладав для
поповнення шкільного бібліотечного фонду.
Крім того і сама Жанна Ісаківна була винахідницею. Вміючи спілкуватися з
багатьма людьми, неодмінно знаходила можливість поповнити бібліотеку тими
книгами, журналами, на які попит був саме в той час. Тут і її переговори з нашими
шефами – мебельною фабрикою, начальником військової частини у сприянні
виділення коштів для придбання літератури, і різноманітні акції «Подаруй книгу
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бібліотеці», «Подаруй книгу школі», «Подаруй книгу першокласнику», «Подаруй
книгу в кабінет»…
Більше за все вона не любила одноманітності і любила свою роботу та
намагалася в рутинну працю принести яскраві нотки.
Саме тому, при підтримці колег, шефів, задля підвищення інтересу дітей до
книжки, коли учні з більшим задоволенням почали дивитися телебачення ніж читати,
з’явилася ідея створення шкільного лялькового театру. Тут вона виступила як
режисер-сценарист, відшуковуючи цікаві для постановки твори.
В’ячеслав Романович як граючий актор і режисер-співавтор, Фішман Майя
Михайлівна – як головний костюмер та тренер-режисер. Скільки учнів пройшли школу
навчання у ляльковому театрі! Скільки учнів після перегляду його вистав звернулись до
бібліотечних фондів і подивилися на книги, що лежать на полицях по-іншому!

Шкільний ляльковий театр

А як гарно вона декламувала! А які цікаві проводила бібліотечні уроки! Так
шкода, що життя летить так швидко. Життєвий шлях нашої Жанночки закінчився,
але ми про неї пам’ятаємо. Бо своєю самовідданою працею, за мізерну зарплату вона
вписала світлу сторінку в історію нашої школи.
СТУПНИЦЬКА С. П.
РОЛЬ КАДРІВ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ РІВНЕНСЬКОЇ ОУНБ ЯК
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
Історія відділу маркетингу і наукової роботи Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки (РОУНБ) веде свій відлік з 1946 року, коли
відповідним наказом директора (№4 від 30 червня 1946 р.) з посади бібліографа на
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посаду завідуючої методичним кабінетом переведено Ченакал Валентину Вікторівну.
Період становлення відділу вирізняється динамічністю роботи, підвищеною увагою
до підбору кадрів, а відповідно їх плинністю. Впродовж 1946 року на вищезазначену
посаду почергово були призначені Щербина Федот Йосипович, Ніколаєнко Наталія
Миколаївна. В цей період формуються основні напрямки методичного забезпечення
діяльності бібліотек, зокрема приділяється увага системі підвищення фахової
компетенції, для спеціалістів проводяться п’ятиденні семінари. Вересень 1950 року –
відділ очолила Крупа Єфросинія Данилівна. В 50-і роки ХХ ст.: методична діяльність
активізується завдяки реалізації «Заходів щодо поліпшення бібліотечної справи в
області», зростає кількість підготовлених для районів методично-бібліографічних
матеріалів (18), консультацій, методисти беруть участь у районних семінарах. У 1954
році відділ очолив Бондарчук Онуфрій Корнійович. Трудова діяльність Онуфрія
Корнійовича – ціла епоха в розвитку бібліотечної галузі області. Працював
бібліотекарем, бібліографом, методистом, завідуючим науково-методичним та
редакційно-видавничим відділами, виконував обов’язки заступника директора з
наукової роботи. Професійно грамотним працівником, відповідальним і
принциповим керівником, авторитетним організатором бібліотечної справи
пам’ятають його колеги. Найбільш плідний період діяльності Онуфрія Корнійовича
пов’язаний з відділом методичної роботи, який він очолював 25 років. Він був
наставником і вчителем не одного покоління бібліотечних працівників Рівненщини.
Під керівництвом Бондарчука О. К. на базі кращих книгозбірень створювались
школи передового досвіду, проводились соціологічні дослідження, здійснювалась
робота по розвитку трудової ініціативи, розгортанню соціалістичного змагання за
звання «Бібліотека відмінної роботи», вдосконалювалась система підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників області. За його безпосередньою участю
проводилась централізація бібліотечної мережі області. Як досвідчений спеціаліст
працював у складі комплексних бригад в Житомирській, Волинській, Тернопільській,
Львівській та Івано-Франківській обласних бібліотеках.
Вагомий внесок у роботу відділу внесла Олександра Миколаївна Клімова. З
травня 1956 р. по 1962 рік працювала методистом, згодом – завідуючою методичним
кабінетом. Цілеспрямована, пунктуальна, переповнена ідеями вміло вела за собою
колектив відділу, приділяла значну увагу розвитку системи підвищення фахової
компетенції бібліотекарів, ініціювала проведення міжобласних семінарів, постійно
займалась самоосвітою і стимулювала до цього колег.
70-і роки ХХ ст.: період розвитку і прогресивних змін. Штат відділу
розширився, влилися молоді енергійні фахівці. Під керівництвом Бондарчука О. К.
активно влилися у бібліотечне життя області випускники Харківського державного
інституту культури: Гречковський Адам Федорович, Лариса Тимофіївна і Михайло
Іванович Побережники. Михайло Іванович згодом очолив Рівненську районну
централізовану бібліотечну систему. Гречковський Адам Федорович з лютого 1965
року працював в Рівненській обласній бібліотеці методистом, з 1971 року – головним
бібліотекарем по координації діяльності бібліотек всіх систем і відомств, з 1987 року
– заступником директора з наукової роботи. За 30-річний період професійної
діяльності Адам Федорович зробив значний внесок у розвиток бібліотечної справи на
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Рівненщині, у становлення науково-дослідної роботи обласної книгозбірні. Очолював
Міжвідомчу бібліотечну раду, забезпечив консолідацію дій бібліотек різного
відомчого підпорядкування.
Увага методистів спрямовувалась на упорядкування мережі бібліотек області,
розвитку нестаціонарних форм обслуговування, підвищенню охоплення населення
бібліотечною книгою. У практику роботи запроваджено кураторську допомогу
районам методистів і провідних спеціалістів функціональних відділів бібліотеки.
Діяльність бібліотек детально вивчалась за напрямками роботи, результати
доповідались у райкомах партії. Створюється ефективна система підвищення
кваліфікації спеціалістів галузі: науково-практичні конференції, семінари,
практикуми, стажування, школи передового досвіду за напрямками роботи та школи
для категорій спеціалістів – директорів, методистів, бібліографів. Навчання зазвичай
проводились п’ятиденні.
У 1975–1979 роках методичною службою під керівництвом Бондарчука О. К.
реалізується «Програма централізації бібліотек системи Міністерства культури», яка
сприяла поліпшенню складу книжкових фондів, повнішому їх використанню,
покращенню
інформаційно-бібліографічного
обслуговування
користувачів,
зміцненню матеріально-технічної бази книгозбірень. Сформовано районні
централізовані бібліотечні системи. У 1980 році в області вже діяло 17
централізованих бібліотечних систем, у тому числі Рівненська міська ЦБС.
У 1981 році бібліотека розгорнула діяльність у новозбудованому приміщенні
(вул. Короленка, 6). Відбулися кадрові зміни у науково-методичному відділі, штат
збільшився до 8 чоловік, влилися 4 молодих спеціалісти – випускники Рівненського
державного інституту культури, відділ очолювала Юськова (Щербан) Раїса
Миколаївна (з 1978 р.). Характерною особливістю методичного впливу в ці роки була
розвинута система фахового навчання, діяли дводенні тематичні школи передового
досвіду: з питань організації дозвілля на базі Млинівської ЦБС; з питань атеїстичного
виховання – на базі Костопільської ЦБС, на допомогу прискоренню науковотехнічного прогресу – на базі Ровенської ЦБС, з питань краєзнавства – на базі
Острозької ЦБС. Продовжували роботу обласні школи керівника та методиста.
Підвищенню іміджу бібліотеки, популяризації досвіду роботи з питань формування і
використання бібліотечних фондів сприяла Республіканська школа передового
досвіду з питань управління бібліотечними фондами, яка діяла на базі Сарненської
ЦБС. Робота школи – високе визнання професіоналізму, цілеспрямованої, творчої
діяльності головного бібліотекаря відділу Кундюк Віри Дмитрівни.
Авторитетний знавець теорії і практики сучасного бібліотекознавства, вмілий
організатор, вона віддала улюбленій справі майже чотири десятиліття. Віра
Дмитрівна займалася питанням формування фондів бібліотек області, активно
співпрацюючи з облбібколектором. За її ініціативи налагоджувалась координація
комплектування фондів провідних бібліотек обласного центру. До її думки
прислухалися керівники бібліотечних установ всіх систем і відомств регіону.
Характерною особливістю кінця 80-х років ХХ ст. були комплексні обстеження
діяльності бібліотек області та виїзди з метою надання методичної та практичної
допомоги бібліотекам області на місцях. Зазвичай такі виїзди тривали 4–5 днів, в цей
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період здійснювався детальний аналіз роботи бібліотек, віталася комплексність і
циклічність в пропаганді літератури. Спеціалісти відділу долучалися до перевірок,
організованих обкомами та райкомами партії.
90-і роки – період переосмислення і трансформації методичної діяльності,
обумовлені різкою зміною державної політики, визначенням нових пріоритетів.
Процеси демократизації, хвиля національного піднесення, а поряд з цим, спад
економіки змінили погляди на функції книгозбірень, а відтак і на напрямки та форми
методичного впливу. Реформувалася система методичної допомоги, диктат
методичних центрів змінився на розвиток партнерських стосунків, набувши ознак
регіонального суверенітету. Перед методистами першочерговим постало завдання –
навчити бібліотекарів визначати власні пріоритети, знаходити свою нішу у
суспільному житті, динамічно реагувати на зростаючі запити користувачів, вміти
позиціонувати себе як надійного і потужного партнера. Характерним для цього
періоду є національне відродження, розкриття «білих плям» в історії культури та
науки, відкриття нових літературних імен. З цією метою зав. відділом ініційовано
підготовку сценаріїв для бібліотек області, які розширили тематичний спектр
методично-бібліографічних матеріалів. Відкрита до інновацій і реформаторських
змін Раїса Миколаївна вела пошук шляхів для додаткового фінансування бібліотек.
Вивчивши ринок інформаційних послуг, методисти готували сценарії масових
заходів як для бібліотек області, так і під реалізацію зацікавленим установам, тим
самим долучалися до експерименту по переходу на нові умови господарювання. Для
бібліотек були розроблені методичні рекомендації на допомогу організації платної та
підприємницької діяльності. 1994 рік – науково-методичний відділ реформовано у
відділ наукової роботи і маркетингу, виокремлюється сектор науково-дослідницької
роботи. Розширюються функції відділу, визначаються нові напрямки роботи,
діяльність бібліотеки організовується на основі вивчених потреб і запитів
користувачів.
У другій половині 90-х років ХХ ст. спеціалісти відділу впроваджують і
розвивають новий напрям – проектну діяльність. На розгляд донорських організацій
підготовлено ряд проектів. Бібліотека отримала перший грант від фонду
«Відродження» на реалізацію проекту «Пропагуємо спадщину» (1996 р.). Для
підтримки і розвитку бібліотек області Раїса Миколаївна долучає до проектної
діяльності на партнерських засадах центральні районні бібліотеки. Результатом стала
реалізація проекту «Інтернет в публічній бібліотеці» спільно з Березнівською,
Радивилівською, Сарненською центральними районними бібліотеками. Щербан Р. М.
– успішний менеджер, новатор, автор єдиного в Україні проекту «Регіональної
корпоративної бібліотечно-інформаційної системи» (РКБІС) зі створення
електронних каталогів в рамках об'єднання бібліотек області, представлення їх в
мережі Інтернет. Співавтор успішного проекту «Медіа-центр в публічно-шкільних
бібліотеках», який діє в Березнівській та Володимирецькій централізованих
бібліотечних системах. Під її керівництвом створено веб-сайт «Освітній навігатор»
на допомогу розвитку якісної освіти в області.
З січня 1996 року відділ методичної роботи і бібліотечного маркетингу очолила
Борисюк Тетяна Василівна. Її високий професіоналізм, наполегливість і
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принциповість допомогли забезпечити реалізацію концепції розвитку бібліотечної
справи на Рівненщині. Постійно займалася аналітико-консультативною роботою з
різних питань практичного бібліотекознавства, проводила республіканські та
локальні маркетингові соціологічні дослідження, організовувала заходи в системі
підвищення кваліфікації працівників галузі, вивчала та запроваджувала бібліотечні
новації, прогресивні технології. Внесла помітний вклад у формування позитивного
іміджу бібліотеки, налагодила тісні зв’язки закладу з засобами масової інформації.
Систематично друкувала статті та замітки з різноманітних питань бібліотечної теорії
та практики на сторінках місцевої та спеціальної періодики.
1998 рік – за участю Тетяни Василівни розроблено перший веб-сайт
бібліотеки. Налагоджуються і розвиваються зв’язки з громадськими організаціями,
ЗМІ, здійснюється широка реклама ресурсів і послуг бібліотеки, значна увага
відводиться підготовці рекламної продукції, публікацій для регіональних часописів.
Характерною особливістю цього періоду є активізація науково-дослідницької
роботи. Підготовлені наукові розробки «Читацькі потреби та стан їх задоволення в
ОУНБ» та «Зовнішні інформаційні ресурси міста Рівного», відзначені дипломами
ІІ ступеня на 1 та 2 Всеукраїнських конкурсах на кращу науково-дослідну роботу
ОУНБ України.
Творча ініціатива спеціалістів відділу під керівництвом Тетяни Василівни
активно проявилася в період відзначення Першого Всеукраїнського дня бібліотек.
Початок 2000-х років: поряд з традиційними напрямками, домінуючою
виступає інформаційна функція бібліотек, а відтак визначаються нові пріоритети і
ролі бібліотеки. Започатковано діяльність центрів регіональної інформації.
Підвищення фахової компетенції спеціалістів галузі, їх адаптація до роботи в нових
соціально-економічних умовах були постійно в полі зору обласного методичного
центру. Перетворення бібліотек в громадські інформаційні центри, процес
інформатизації бібліотек зумовив необхідність навчання бібліотечних фахівців
області основам комп’ютерної грамотності і переосмислення ролі і значення
бібліотек. Значна увага приділялась залученню бібліотек до проектної діяльності.
З січня 2002 р. відділ очолює Ступницька Світлана Петрівна. Характерною
особливістю цього року є реорганізація бібліотечної галузі області – об’єднання
публічних та шкільних бібліотек. Методичними центрами 3 обласних бібліотек була
проведена значна робота для успішного проведення цього експерименту, який
отримав підтримку з боку органів влади і діяльність об’єднаних бібліотек набула
постійного характеру. Процес реорганізації впродовж наступного десятиліття
визначив як пріоритетний напрям методичної допомоги інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу, залучення бібліотек області до наповнення і
використання ресурсів тематичного веб-сайту «Освітній навігатор».
На сьогоднішньому етапі акценти методичного впливу також зосереджені на
розширенні інформаційного обслуговування людей з обмеженими можливостями.
Спеціалісти відділу долучаються до формування і видання інформаційного бюлетеня
для людей з особливими потребами «Інва.net».
Першочерговим завданням бібліотек є розвиток інформаційного сервісу на
основі комп’ютерних технологій, створення власних електронних продуктів,
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розвиток інноваційних послуг. Зважаючи на визначені пріоритети обласним
методичним центром організовується навчання, в т.ч. з використанням можливостей
інтернету, готуються методичні матеріали, створено та підтримується методичний
блог «Libr.net».
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ЩЕРБАН Р. М.
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА РОУНБ. ЕТАПИ РОЗВИТКУ
У 1960 році, з часу набуття статусу наукової установи універсального профілю,
Рівненська державна обласна бібліотека (з 2012 р. – Рівненська обласна універсальна
наукова бібліотека, РОУНБ) розпочала наукову діяльність.
З введенням в штат посади заступника директора з наукової роботи
(Бабюк В. П.) активізувалася робота з проведення соціологічних досліджень, щорічно
планувалися науково-практичні конференції.
До наукової роботи долучаються працівники науково-методичного відділу. У
структурі відділу створюється виробнича група науково-дослідної та видавничої
роботи. В 1987 році відповідно до наказу «Про заходи по дальшому поліпшенню
науково-методичної роботи обласних бібліотек» виробничій групі було надано новий
статус, група з впровадження наукової організації праці, роботи з кадрами, організації
соціалістичного змагання, механізації та автоматизації бібліотечних процесів.
У 1987 році в РОУНБ створюється комісія з наукової організації праці (НОП),
про що зафіксовано у звіті про роботу бібліотеки [1]. У річних планах вперше
передбачено створення регламентуючої документації: нові положення про відділи,
інструкції на основні процеси роботи, проведення нормування праці, забезпечення
впровадження нормування праці в районних бібліотеках, державних стандартів.
5 січня 1995 року на зміну наказу № 30-а від 24 березня 1987 року було
затверджено новий склад комісії, яку очолив заступник директора з наукової роботи
Гречковський А. Ф. У 1996 році цю комісію очолила новопризначений заступник
директора Юськова Р. М. (Щербан Р. М.).
Огляд звітів ОУНБ за 70-80-і роки, а саме розділу «Наукова робота», свідчить,
що в ньому відображались заходи, які не завжди мали наукову основу: матеріали
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публікацій з досвіду роботи, проведення днів дисципліни, організація
соціалістичного змагання тощо. Попри це соціологічні дослідження були
пріоритетним напрямком роботи бібліотеки на всіх етапах її розвитку.
І лише на початку 90-х років ХХ ст. (1998 р.) відповідно до нового «Положення
про групу з наукової роботи державної обласної бібліотеки», затвердженого наказом
директора № 71 від 11.08.1998 р., визначено головні види наукової діяльності:
науково-організаційна, науково-дослідницька, науково-інформаційна, науководопоміжна (прикладні дослідження), науково-педагогічна. Наукова діяльність
РОУНБ відповідає коду 11121.00.08 книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство за класифікацією видів науково-технічної діяльності ДК 015-97,
затвердженого Наказом Держстандарту України від 30.11.1997 р. № 822.
У даній статті висвітлено один з пріоритетних напрямків наукової роботи
РОУНБ – науково-дослідницьку діяльність. Матеріал згруповано за розділами: Читач
– об’єкт соціологічних досліджень, Бібліотечні фонди, Електронні ресурси бібліотек,
Інші дослідження, Висновок.
Читач – об’єкт соціологічних досліджень.
Соціологічні дослідження у 60-80-і роки ХХ ст. проводилися у контексті
політичних, економічних, соціокультурних факторів. Кожне десятиріччя, починаючи
з 60-х років, мало свої особливості. Пріоритетним в науковій роботі було вивчення
потреб читачів виробничої сфери. Першим дослідженням, інформація про результати
якого була опублікована в обласній газеті «Червоний прапор», було вивчення
інтересів колгоспної молоді, воно проводилось під назвою «Що читає молодь».
РОУНБ бере активну участь в проведенні багатоаспектних, масштабних
всеукраїнських соціологічних дослідженнях. Протягом 1984–1985 років – у
республіканському соціологічному дослідженні «Динаміка читання і читацького
запиту». В цей період здійснюються заходи по впровадженню в практику роботи
бібліотек Гощанського району результатів республіканського
соціологічного
дослідження «Книга і читання в житті радянського села».
У 1987–1988 рр. РОУНБ, бібліотеки Дубнівського і Костопільського районів,
беруть участь у всеукраїнському соціологічному дослідженні «Радянський читачробітник України початку 80-х років». Програмою передбачалось зібрати відгуки
читачів на прочитані книги з питань техніки і відповісти на запитання «Як книга
допомагає мені і роботі?». В базових бібліотеках учасниками досліджень здійснено
аналіз читацьких формулярів групи робітничої молоді, проводилось інтерв’ювання та
опитування робітників за місцем роботи. Крім цього в цей період РОУНБ
проводилось локальне соціологічне дослідження «Інтенсифікація використання та
відповідність довідково-бібліографічного апарату потребам читачів в умовах
перебудови» (наказ №202 від 8.09.1988 р.).
Різке скорочення надходження літератури до бібліотеки у 90-ті роки ХХ ст.
зумовило збільшення кількості відмовлень, зміни складу читачів. Дослідження,
моніторинги діяльності структурних підрозділів ОУНБ стають одним з провідних
напрямків науково-дослідної роботи бібліотеки в цей період.
Стан задоволення запитів читачів бібліотеки – така тема цікавила дослідників в
1994–1995 роках. Головним завданням дослідження «Читацькі потреби та стан їх
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задоволення в Рівненській державній бібліотеці» було вивчення структури читацьких
запитів, співвідношення між задоволеним і незадоволеним запитом, оцінка читачами
існуючої системи обслуговування. Соціологічне дослідження проводилося методами
анкетування, інтерв’ювання читачів, аналізу бібліотечної документації за два роки.
Результати дослідження розглядалося на засіданні науково-методичної ради,
прийнято відповідні рекомендації (від 28 серпня 1995 р.). В них окрім розширення
послуг користувачів: ксерокопіювання та мікрофільмування документів, замовлення
літератури телефоном та продовження терміну її використання, передбачено
придбання банку даних фактографічної інформації «Правничої фундації України»,
бібліографічної бази даних «Российская медицина». А ще намічено автоматизацію
технологічних процесів структурних підрозділів РОУНБ: краєзнавства, нотномузичного відділу та абонемента.
Соціологічне дослідження ««Читацькі потреби та стан їх задоволення в
Рівненській державній бібліотеці» отримало в 1995 р. почесний диплом II ступеня на
І конкурсі наукових робіт обласних універсальних наукових бібліотек України.
У1996 році об’єктом соціологічного дослідження РОУНБ була така соціальна
група, як народні депутати та представники владних структур. Дослідження
проводилося за місцем роботи державних службовців та депутатів методом
анкетування та опитування на основі «Опитувального листа». Базою дослідження
були: облдержадміністрація, міськвиконком. Опитування дало можливість визначити
найефективніші для даної категорії споживачів види бібліотечно-бібліографічних
послуг: бібліографічні огляди нових надходжень, перегляди літератури, організація
днів інформації, в т. ч. виїзних до держадміністрацій, створення в бібліотеці
депутатського інформаційного центру. В результаті проведеного вивчення
підтвердилася гіпотеза про необхідність систематичної планової роботи на допомогу
інформаційно-бібліографічному задоволенню потреб і запитів народних депутатів та
представників владних структур.
У 1998 році проведено локальне розвідувальне дослідження «Вивчення
незадоволеного запиту читачів РДОБ». В ході дослідження передбачалося виявити
ступінь задоволення запитів користувачів функціональними відділами,
незадоволений запит на конкретні документи. Мотиви звернення користувачів для
пошуку необхідної інформації у довідково-бібліографічному апараті (ДБА), причини
незадоволення запитів користувачів. Методика дослідження: опитування
користувачів, інтерв’ювання, аналіз бібліотечної документації.
В ході дослідження опитано 200 чоловік, з низ 150 чоловік – студенти.
За результатами дослідження вироблено ряд пропозицій щодо покращення
задоволення запитів користувачів, складено список літератури, якою необхідно було
поповнити фонди ОУНБ.
Метою соціологічного дослідження «Стан використання інформаційних
ресурсів та задоволення запитів користувачів у відділі абонемента РДОБ» було
виявлення шляхів удосконалення системи обслуговування користувачів на основі
вивчення їх динамічно зростаючих реальних потреб, читацького запиту та ступеня
задоволення існуючими документальними ресурсами. В ході дослідження проведено
вивчення складу користувачів абонементу (1997–1999 рр.). У вибірковому
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опитуванні взяло участь 200 чоловік віком від 15 до 60 років. Як показали результати
дослідження головними мотивом читання користувачів абонемента було дозвілля –
43%, навчання – 66%, самоосвіта – 28 %. Виявлено масиви літератури, які
використовуються зовсім мало. 32,3 % книг не видавались читачам жодного разу,
15 % – 1 раз, 8 % – 2 рази.
Вивчено запит на літературу в галузевому аспекті. Виявлено літературу, яку
читачі не змогли отримати на абонементі протягом тривалого часу.
500 читачів опитано під час соціологічного дослідження «Ефективність
бібліотечного обслуговування РДОБ: оцінка читача». Серед опитаних найбільшу
кількість (69 %) становили студенти, науковці, викладачі (6 %), найменшу (0,6 %) –
фахівці виробничих професій. Головна мета дослідження – розробити стратегію
удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування. Головне
завдання – дослідження якості бібліотечних послуг, виявлення причин, які негативно
впливають на якість обслуговування користувачів.
Протягом 1998–2000 рр. в РОУНБ проводилися міні-дослідження, дні суцільного
та вибіркового вивчення незадоволеного запиту користувачів шляхом анкетування та
опитування. Результати проведених міні-досліджень засвідчили процес зниження
вікового цензу читацької аудиторії. Вона стає молодшою за рахунок збільшення
школярів (п’ятнадцятилітніх) і студентів. Переважає звернення до книгозбірні
користувачів з метою отримання інформації на допомогу навчальному процесу.
У 2001 р., протягом 2–3 кварталів, вивчалися «Інформаційні потреби наукових
працівників як пріоритетної групи користувачів». Дослідники поставили за мету – на
основі реальних потреб вивчити читацькі запити, розробити модель їх якісного
обслуговування. Як показало дослідження головним мотивом відвідування
бібліотеки респондентами була професійна діяльність, виявлено динаміку зменшення
читачів-науковців через обмежений репертуар та екземплярність нових наукових
видань. Засвідчено інші джерела отримання цими читачами інформації, а саме:
симпозіуми, науково-практичні конференції, спілкування з колегами.
Локальне дослідження на тему «Читацькі потреби та стан їх задоволення в
Рівненській ОУНБ» проведено в 2002 році.
Мета – розроблення стратегії удосконалення системи обслуговування
користувачів на основі вивчення зростаючих потреб, структури запитів та ступеня
задоволення існуючими інформаційно-документальними ресурсами та бібліотечними
послугами.
Проблеми задоволення запитів користувачів відділами обслуговування
бібліотеки відстежується у висновках досліджень проведених у 2002–2003 рр.
Об’єктивним чинником збільшення відмов стає диспропорція між зростаючими
потребами та можливістю їх задоволення наявними ресурсами.
Шляхами подолання цієї невідповідності, як зазначено у висновках, є більш
активне залучення новітніх технологій, розширення доступу до мережі інтернет,
укомплектування фонду електронними ресурсами.
Об’єднання публічних і шкільних бібліотек в єдину централізовану систему
(2003 р.) привернуло увагу дослідників до організації бібліотечного обслуговування
працівників освіти на селі. РОУНБ проведено «Моніторинг діяльності публічно88

шкільних бібліотек в умовах експерименту». Метою дослідження було виявлення
ступеня відповідності фонду книгозбірні потребам учнівсько-педагогічного
колективу. В ході дослідження виявлено думки та пропозиції педагогів щодо
діяльності ПШБ на допомогу навчально-виховному процесу та змістовному дозвіллю
трудящих.
Впродовж 2011 р. тривало комплексне дослідження інформаційних потреб
користувачів РОУНБ. Дослідження проходило на базі структурних підрозділів, які
обслуговують користувачів шляхом опитування. Анкета включала 13–14 як
відкритих, так і закритих питань. Опитано 300 користувачів. На основі результатів
дослідження розроблено комплекс науково-обґрунтованих рекомендацій щодо
покращення стану обслуговування користувачів РОУНБ.
Бібліотечні фонди.
Руйнування на початку 90-х ХХ ст. системи державного книгопостачання,
кризовий стан у багатьох сферах суспільства, зокрема в бібліотеках, негативно
позначився на формуванні бібліотечних фондів. Ця проблема привернула увагу
дослідників та науковців бібліотечної галузі. Національною парламентською
бібліотекою України (НПБУ) готуються моделі ядра фонду різної тематики. На
основі рекомендацій НПБУ бібліографічної моделі ядра фонду ЦБС «Держава і право
України» (Київ, 1997) в Україні, в т. ч. у Рівненській області було здійснено вивчення
реального стану укомплектованості фонду виданнями з питань державотворення і
права, що вийшли друком протягом 1994–1997 років у вітчизняних видавництвах.
Базами дослідження визначено: РОУНБ, Рівненську та Кузнецовську
центральні міські, Здолбунівську і Дубенську центральні районні бібліотеки. Збір
інформації проводився шляхом суцільного перегляду наявності літератури через
бібліотечні каталоги (розділ «Держава, право, юридичні науки») та співставлення
даних із запропонованою НПБУ бібліографічною моделлю ядра фонду ЦБС.
Результати вивчення показали мізерну кількість документів із запропонованого
списку. Відсутні книги у бібліотеках з таких актуальних питаннях, як: господарське
право, держава і право, система органів державної влади. У хронологічному зрізі
домінують книги 1996 р., найменший відсоток – 1994 р.
Проведені численні дослідження з вивчення запитів користувачів, стану їх
задоволення показали, що РОУНБ як «автономна одиниця» не може вичерпно
задовольнити запити користувачів. Відкриття нових навчальних закладів,
перепрофілювання існуючих, привело до зміни на інформаційному ринку регіону,
посилення конкуренції серед інституцій документально-інформаційних комунікацій.
У 2001 році дослідники РОУНБ вперше провели вивчення зовнішніх інформаційних
ресурсів накопичених в книгозбірнях м. Рівне в типовому, видовому та галузевому
аспектах. Досліджено ДБА, електронні бази даних, види послуг, які надавалися
бібліотеками міста. А отже визначено місце РОУНБ в інформаційній інфраструктурі
м. Рівне, стратегію розвитку та інтеграцію інформаційних ресурсів.
У дослідженні взяло участь 15 інституцій-баз дослідження: 3 обласні бібліотеки,
центральна міська бібліотека системи Міністерства культури, а також 8 бібліотек
інших систем і відомств: вишів м. Рівне, книгозбірня обласного краєзнавчого музею,
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товариства «Просвіта», обласна медична бібліотека та бібліотека центру науковотехнічної творчості (ЦНТІ). Не включено бібліотеки шкіл.
Методи збору інформації: документальні (перегляд облікових документів,
звітів); соціологічні (анкетування, інтерв'ю, експертні оцінки); аналітичні (аналіз
закономірностей синтезування ситуацій). Однак досягти повного вивчення
інформаційної ресурсної бази установ м. Рівне не вдалося через відсутність
необхідних документів обліку та звітності в бібліотеках інших систем та відомств.
Практична новизна дослідження полягала у виявлені інформаційного
потенціалу бібліотек та інших інституцій документальних комунікацій, визначенні
конкурентоспроможності РОУНБ на інформаційному ринку м. Рівне.
За результатами дослідження вироблено рекомендації та пропозиції:
З метою створення відкритого інформаційного простору в регіоні і
використання наявних інформаційних ресурсів, для максимально повного і
оперативного задоволення потреб користувачів необхідно було:
- розробити технологію організації взаємодії провідних бібліотек обласного
центру на основі створення «Консорціуму»;
- укласти угоди з іншими бібліотечними та інформаційними організаціями на
придбання та обмін базами даних;
- вирішити питання про створення корпоративного каталогу нових надходжень
документів до бібліотек учасників «Консорціуму», ретроконверсію існуючих
каталогів.
Серед інших пропозицій – створення зведеного каталогу передплати
періодичних видань, надання вільного доступу до ресурсів з використанням
комп'ютерних технологій.
Науково-дослідна робота отримала 2-ге місце на другому Всеукраїнському
конкурсі наукових робіт обласних бібліотек України.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 900 від
1 липня 2002 року «Про затвердження програми поповнення бібліотечних фондів на
період до 2005 року» НПБУ ініційовано соціологічне дослідження «Комплектування
фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними
журналами у галузі економіки, права». В соціологічному дослідженні взяли участь
РОУНБ та центральна бібліотека м. Рівне. У ході дослідження вивчався склад фонду,
в т.ч. періодики, джерела надходження періодичних видань, статистична інформація
щодо стану комплектування вітчизняними журналами у галузі економіки, права
протягом 6 років. Проводилося опитування бібліотечних працівників, анкетування,
вивчення використання журналів з економіки.
Протягом 2–3 кварталу 2006 року РОУНБ провела соціологічне дослідження
«Вивчення стану укомплектованості та використання літератури з питань економіки
фонду РДОБ». Дослідження проводилось методом контент-аналізу документів,
вивчення бібліотечної документації (розділ – 65. Економіка. Економічні науки). В
результаті дослідження виявлена критична ситуація щодо якісного формування
фонду з питань економіки, значне зменшення надходження літератури з 280 у 2003 р.
(8% від загального надходження) до 68 у 2005 р. (1,3%), виявлено суб’єктивні та
об’єктивні причини, що впливають на стан формування фонду з питань економіки.
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Дослідження дало можливість виявити книги, які не запитувалися читачами, що стало
результатом не виваженого підходу до комплектування фонду з економіки,
невідповідності документів запитам користувача.
2007 рік характеризувався комплексними соціологічними дослідженнями.
РОУНБ приступила до фундаментального дослідження краєзнавчих ресурсів бібліотек
області, яке проходило в 2 етапи. Базами дослідження у двох етапах дослідження було
визначено 20 центральних районних та міських бібліотек області (ЦРБ, ЦМБ). Перший
етап науково-дослідної роботи – «Організація краєзнавчого ресурсу центральних
районних та міських бібліотек Рівненської області» (2007–2008 рр.) дав змогу
отримати інформацію про джерела надходження краєзнавчих документів, склад
фонду, стан організації ДБА.
Вперше звіт про наукове дослідження було оформлено відповідно до ДСТУ
3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення».
Предметом вивчення другого етапу дослідження («Інтенсивність використання
та популяризація краєзнавчого ресурсу центральних районних та міських бібліотек
Рівненської області») було використання краєзнавчих документів та популяризація їх
публічними бібліотеками. Методами дослідження визначено: спостереження,
анкетування, вивчення первинної бібліотечної документації (щоденники роботи,
книжкові, та читацькі формуляри), порівняння даних.
Окрім традиційних, вивчалися електронні краєзнавчі ресурси, які почали
формуватися центральними районними та міськими бібліотеками, як от: оцифровані
неопубліковані документи, документи, записані на CD, та представлені на сайтах
бібліотек, бібліографічні бази даних.
Дослідники ставили завдання: проаналізувати інтенсивність використання
краєзнавчих документів за читацькими формулярами (2009–2010 рр.), використання
електронних ресурсів краєзнавчої тематики, проаналізувати систему популяризації
краєзнавчих документів. Вивчено використання краєзнавчої літератури окремими
читацькими групами. Виявлено що найчисленнішою групою користувачів краєзнавчої
літератури є молодь. Майже половина учасників вивчення (45 %) мають вищу освіту.
Електронні ресурси бібліотек.
Впровадження інформаційних технологій та автоматизованих бібліотечноінформаційних систем (АБІС) в практику книгозбірень стало новим етапом в розвитку
бібліотечної галузі. Виникла потреба в дослідженні ефективності впровадження та
використання електронних ресурсів та інформаційного сервісу.
Викликає інтерес наукова робота «Читач як об’єкт соціологічного дослідження
(2003 р). Таке дослідження було зумовлено прагненням вивчити результати
впровадження автоматизованої системи реєстрації читачів та вплив АБІС на якість
обслуговування користувачів РОУНБ. Це перша спроба РОУНБ вивчити ефективність
застосування нових комп’ютерних технологій в обслуговуванні користувачів.
У 2008 році РОУНБ бере участь у дослідженні «Глобальні бібліотеки України:
Рівненський аспект», ініційованому Міністерством культури України. Вперше
здійснено комплексне вивчення ресурсів 578 публічних бібліотек Рівненської області
різного рівня для визначення стану готовності їх до впровадження комп’ютерної
91

техніки, надання доступу користувачам до інтернету. Разом з тим виявлено
необхідність розширення доступу в бібліотеках, які вже мають досвід в наданні
комп’ютерних послуг; виявлено причини, які стримують розвиток сучасних ІКТ в
книгозбірнях окремих районів області.
Соціологічне дослідження «Вивчення лінгвістичного забезпечення електронного
каталогу Рівненської державної обласної бібліотеки» передбачало вивчення стану
лінгвістичного забезпечення електронного каталогу (ЕК) бібліотеки в локальному
середовищі, якості створення інформаційної мови для забезпечення релевантного
пошуку на запити читачів. На виконання поставленої мети було вивчено думку
користувачів щодо якості їх обслуговування за допомогою електронного каталогу,
здійснено пошук на 400 ймовірних запитів у всіх сегментах електронного каталогу. В
результаті дослідження виявлено недоліки у процесі формування пошукової мови та
помилки, допущені в результаті конвертування ретрокаталогу в програму АБІС
ІРБІС 32, підтвердилася гіпотеза, що в ЕК губиться біля 30% інформації. Наказом
директора №10-а від 26.12.2010 р. затверджено план заходів на виконання
рекомендацій дослідження, створено робочу групу працівників відповідальних за
усунення недоліків. Одним із ключових пунктів заходів було поетапне, протягом 2010–
2011 рр. редагування більше 200 тис. бібліографічних записів електронного
ретрокаталогу.
Остаточне редагування ретрокаталогу завершено в 2012 р., що значно
покращило його якість, підвищило ступінь задоволення запитів читачів. Відповідно до
намічених заходів розроблено необхідні технологічні інструкції, запроваджено
систематичне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників-каталогізаторів.
Накопичення електронних ресурсів, об’єднання їх в електронну бібліотеку1 (ЕБ)
потребувало вивчення стану формування окремих її сегментів, накреслення шляхів
щодо подальшого її розвитку, задоволення запитів користувачів. Наукове дослідження
«Електронна бібліотека Рівненської державної обласної бібліотеки» (2010–2013 рр.)
проходило в два етапи.
Перший етап дослідження передбачав вивчення технології організації та стану
формування ресурсів Електронної бібліотеки РОУНБ. В результаті проведеної роботи
вивчено джерела формування електронних документів (придбані, запозичені, створені
власноруч), стан формування ЕБ, її наповнення у видовому, типовому, галузевому
аспектах. Базою дослідження були всі сегменти ЕБ: веб-сайти «Історична Волинь»,
«Освітній навігатор», «Регіональний інформаційний портал «Рівненщина»,
«Електронна бібліотека творів авторів Рівненщини», сайт РОУНБ; бібліографічні та
повнотекстові бази даних; колекція документів CD, DVD.
Дослідження показало що основним джерелом наповнення ЕБ є інтернетресурси – 40,8 %, документів, створені бібліотекою – 35,7 %, подаровані авторами –
11,6 % оцифровані бібліотекою – 5,7%. За результатами дослідження вироблено план
заходів, затверджених радою при директорі, серед яких: розробка стратегічного плану
1

Під електронною бібліотекою розуміємо віртуальні та локальні розподільні електронні
ресурси, об’єднані загальною ідеологією структуризації доступу.
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розвитку ЕБ, оцифрування рідкісних і цінних документів, представлення в ЕБ
документів для слабозорих та з вадами слуху.
Метою другого етапу (2011–2013 рр.) було дослідження стану використання
інформаційних ресурсів ЕБ РОУНБ. веб-сайтів, електронних бібліографічних баз
даних та баз даних з прикріпленням повних текстів документів; колекції документів на
електронних носіях.
За результатами дослідження виявлено, що найбільш запитуваний сайт
бібліотеки – «Освітній навігатор», друге місце у рейтингу займає «Регіональний
інформаційний портал «Рівненщина», третє – головний сайт РОУНБ, далі – «Історична
Волинь» та «Електронна бібліотека творів авторів Рівненщини». Суттєво зменшилася,
впродовж 5-ти років, кількість обслужених користувачів РОУНБ за допомогою ЕК з
2520 у 2009 р. до 1346 у 2013 р. Результати проведеного дослідження дали можливість
виявити прогалини та виробити науково-обґрунтовані рішення щодо подальшого
розвитку ЕБ РОУНБ.
Інші дослідження.
На межі ХХІ ст. (1999–2000 рр.) РОУНБ взяла участь у Всеукраїнському
дослідженні «Соціальний портрет бібліотекаря», ініційованого Міністерством
культури України. Мета дослідження – на основі виявлення соціально-психологічних
характеристик фахівців, показників їхньої професійної свідомості створити портрет
сучасного бібліотекаря, виробити заходи на допомогу підвищенню іміджу бібліотечної
професії. В Дубенській центральній районній, Рівненській центральній міській
бібліотеках та в РОУНБ проведено анкетування 124 бібліотечних працівників. Один з
цікавих результатів дослідження: «бібліотекарям Рівненського регіону притаманні:
ерудиція культура спілкування, тактовність, сумлінність, творча активність».
Результати дослідження показали також, що «бібліотекарі не мають таких необхідних
в сучасних умовах якостей, як цілеспрямованість, ініціативність, конструктивне
мислення, і не вважають їх найважливішими для подальшого розвитку бібліотечної
професії [3]. Дослідники шляхом опитування намагалися виявити з яких найбільш
актуальних проблем бракує бібліотекарям інформації. Матеріали дослідження дали
можливість покращити роботу з кадрами, підвищити їх кваліфікацію, ефективно
використати індивідуальні якості працівників у роботі.
Активізація культурно-масової роботи РОУНБ серед різних категорій
користувачів привернула увагу дослідників до бібліотечних послуг, стимулювало
намагання оцінити їхню якість.
У 2008 р. відділом маркетингу і наукової роботи проведено опитування
відвідувачів масових заходів, організованих структурними підрозділами РОУНБ. В
анкеті «Ваша думка про масовий захід» було передбачено 10 пунктів: масовий захід є
актуальним,
інформативним,
цікавим,
емоційним,
емоційно-насиченим,
перенасиченим інформацією, складним для сприйняття, довготривалим, стомлюючим,
недовершеним, зацікавив, інше. В опитуванні взяли участь 153 респонденти. За
результатами анкетування виявлено слабкі сторони в організації масової роботи, які
були обговорені в колективі.
У 2008 р. практикуються дослідження діяльності бібліотек під час проведення
комплексних обстежень. Бази досліджень – Костопільська, Здолбунівська, Млинівська,
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Демидівська централізовані бібліотечні системи. Звіт «Діяльність бібліотек області:
експертно-прогностичний аналіз» оформлено з дотриманням вимог ДСТУ 3008-95
«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Проте
в наступні роки РОУНБ не оформляла результатів комплексних досліджень з
дотриманням стандарту.
Висновок. З моменту зародження у 60-роки ХХ ст. науково-дослідна робота
РОУНБ пройшла період розвитку і становлення. Активно працювали групи та комісії,
які забезпечували впровадження в практику роботи державних стандартів,
регламентуючої документації, нормування основних процесів роботи, проводились
соціологічні дослідження.
Пріоритетним в наукових дослідженнях на всіх етапах розвитку було вивчення
мотивів звернення різних груп користувачів до бібліотеки, відповідності бібліотечного
фонду зростаючим потребам користувачів, рівня задоволення їх запитів.
З початку нового тисячоліття науково-дослідна робота бібліотеки проводиться
відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і
правила оформлення» та набуває більш якісного змісту. Підвищився рівень підготовки
програм та методик досліджень, покращилася якість оформлення робіт. Дослідники
вивчають електронні ресурси, створені як в локальній мережі, так й в мережі інтернет,
активність використання їх користувачами.
Науково-прикладні дослідження РОУНБ високо оцінювалися на всеукраїнських
конкурсах, де двічі здобули другі місця (1995, 2001 рр.)
Зроблено спроби дослідити якість бібліотечних послуг, оцінити діяльність
структурних підрозділів, які обслуговують користувачів.
Дещо менше приділялося уваги питанням вивчення стану формування
бібліотечних фондів. Поза увагою дослідників залишилися така тема, як збереження
бібліотечних фондів в цілому та окремих структурних підрозділів, рідкісних і цінних
документів.
За результатами наукових досліджень постійно вироблялися науковообґрунтовані рекомендації. І хоч накреслені заходи не завжди реалізувалися на
практиці, беззаперечним є той факт, що науково-дослідна робота як невід’ємна частина
діяльності РОУНБ, сприяла розвитку головної книгозбірні області, її структурних
підрозділів, впровадженню інновацій в практику роботи, покращенню рівня
обслуговування користувачів.
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ЯРОЩУК В. П.
ПОЧАТОК ІСТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОУНБ
(ЗА ДОКУМЕНТАМИ АРХІВІВ)
Cучасна бібліотека знаходиться у центрі суперечливих процесів розвитку
культури в цілому: в освітній, науковій і інформаційній сферах, тому осмислення її
діяльності має велике значення. Зокрема дослідження історії кожної конкретної
бібліотеки збагатить контекст історії краю, його культури, відкриє шляхи до
вирішення проблемних і реалізації актуальних питань сучасного розвитку.
Історія бібліотек у радянський період їх діяльності має свої відмінності. Для
населення Західної України інкорпорація західноукраїнських земель до складу СРСР
була періодом вирішення політичних і соціальних проблем.
Владою, яка прагнула встановити тотальний контроль над духовним життям,
було обрано книгозбірні регіонів одним з інструментів, які мали відігравати важливу
роль в ідеологізації суспільства.
У даній статті ми прагнемо окреслити періоди розвитку головної бібліотеки
області – Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки – з погляду на її
шлях з дня заснування і до 75-річчя та розкрити раніше не представлені сторінки її
становлення у 40–50-х роках ХХ ст.
Заснована третього лютого 1940 року, бібліотека уособлює історію бібліотек
західних областей України: Луцька, Тернополя, Львова, Чернівців, Ужгорода, ІваноФранківська. Становлення у цих областях радянської системи обумовило певні
особливості суспільно-політичного та соціально-культурного життя, що вплинуло,
зокрема й на організацію бібліотечної справи.
Відповідно до реалізації першого завдання статті, представляємо укладену
нами періодизацію розвитку Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
(РОУНБ).
Перший період – початок формування бібліотеки і системи бібліотек у
Рівненській області (1940–1950 рр.) – характерний тим, що при становленні
бібліотеки реалізовувались специфічні завдання, відмінні від бібліотек центральної
України. Формування матеріально-технічної бази, книжкового фонду, кадрове
забезпечення, впровадження нового змісту в організацію обслуговування населення
здійснювалось за радянськими принципами. Було впроваджено проведення потужних
агітаційно-політичних заходів на базі марксистсько-ленінської та сталінської
ідеології. Працівники бібліотек долали сформовану культуру читання, насаджуючи
відомості з нової книжкової культури, потужно розвиваючи доступ до неї через
мережу сільських бібліотек і хат-читалень.
Другий період історії РОУНБ: розвиток бібліотеки на базі розширення
функціональної структури, удосконалення форм і методів роботи з населенням,
пропаганда літератури різних галузей, в т. ч. на допомогу народному господарству,
формування сталого впливу на мережу бібліотечних закладів регіону; створення
централізованої мережі області і завершення впровадження техніки роботи ОУНБ і
ЦБС (1960–1985 рр.).
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Справлялось враження повного дотримання принципу партійності бібліотек і
контрольованого динамічного розвитку. Останнє десятиліття цього періоду руками
бібліотекарів фальшувались відомості про найбільш читаючу країну світу, фальшиві
інтереси читання потрапляли до звітів та наукових досліджень. Був сформований
регіональний бібліотечний фонд, фахові колективи.
Третій період – це початок кардинальних змін в організації управління та
практичній діяльності бібліотеки для узгодження нових духовних та інформаційних
потреб суспільства із заідеологізованими ресурсами книгозбірні, а також нових
завдань бібліотек області і методичної роботи ОУНБ (1985–1995 рр.). Ідеологія
оновлення суспільства охопила інтелігенцію, якій були відкриті двері бібліотеки для
проведення активних форм спілкування – обговорення, диспути, презентації, звіти
перед населенням, відкриття «білих плям» в історії СРСР і України, в історії
літератури.
Зміни у політичному житті України спричинили злом ідеологічної парадигми
бібліотеки у формуванні фондів, каталогів, роботі з читачами. Початок 90-х років
привів колосальну кількість відвідувачів. В той же час значно зменшилось фінансове
забезпечення книгозбірні. Розпочинається впровадження нових методів
господарювання (оренда, платні послуги, грантова діяльність). На тлі обмежених
економічних можливостей відбувається заміна традиційної технології на
комп’ютерну на базі персональних комп’ютерів – формування електронних
каталогів, баз даних.
Четвертий період історії книгозбірні вибудовується на тлі демократичних засад
в суспільстві: впроваджується менеджмент і його інструменти в організацію
управління закладом і колективом, розбудовується система та асортимент послуг на
основі традиційних та нових інформаційних комп’ютерних технологій.
Орієнтація на клієнта та фокусні групи призвела до нагальної потреби
створення нового комфортного середовища з нарощуванням сервісних послуг.
Період охоплює з 1996 року до сучасності. Для цього періоду характерним є
інтенсивний розвиток впровадження комп’ютерних технологій із застосуванням
Інтернету для створення інформаційних продуктів і послуг, розширення та оновлення
навичок бібліотечних працівників. Методичній діяльності притаманний
експериментальний характер, як от: об’єднання публічних і шкільних бібліотек у
сільській місцевості, методичне забезпечення їх діяльності та допомога групам
читачів з села в отриманні інформації.
В діяльність регіональної публічної бібліотеки фактично впроваджено
спеціалізоване обслуговування людей з фізичними обмеженнями. Розпочато
формування віддаленого, віртуального обслуговування населення. Створюється
ресурс на корпоративних засадах, в т. ч. і через представлення його для використання
як у бібліотеці, так і поза межами. Сформовано систему електронних послуг і
забезпечено доступ громади до електронного урядування.
Адаптація роботи найбільшої бібліотеки Рівненщини до потреб громади
продовжується, вимагаючи здобуття та узагальнення сміливого погляду в майбутнє,
яке неможливе без застосування новітніх комп’ютерних технологій.
Уінстон Черчіль сказав: «Що довше ви дивитись назад, то далі бачите вперед».
Отож, реалізуючи друге завдання статті, ми переходимо до викладу відомостей про
становлення РОУНБ у 40–50-і роки ХХ ст.
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17 вересня 1939 року західні області України були приєднані до Радянського
Союзу. Швидкими темпами встановлювалась Радянська влада. Вже у січні 1940 року
наказом Ровенського обласного відділу народної освіти було призначено директором
обласної бібліотеки для дорослих і бібліотеки для дітей Блажка Мину Романовича.
Було відкрито рахунки у банку і призначено бухгалтера [1, с. 1].
Третього лютого 1940 року Постановою Ровенського обкому КП(б)У «Про
організацію бібліотек області» було виділено приміщення – житловий будинок у
м. Рівне по вул. С. Петлюри, 17 (сучасна адреса), який споруджений у 1903 році
Рівненським комерсантом Перлою Вігдоровичем за проектом О. Крижанівського [2,
с. 43–44].
Бібліотека швидко організувала свою діяльність, відкрила абонемент і
читальний зал, стала обслуговувати відвідувачів. Штат формувався з місцевої
інтелігенції. Директор бібліотеки Мина Романович хворів і на час його хвороби
призначались директорами Мороз Марія Андріївна (з 13.06.1940 р. по 08.08.1940 р.),
Губрик Микола Павлович (07.08.1940 р. по 27.10.1940 р.), Гаврилко Пилип Стахович
(27.10.1940 р. – до початку війни) [3, с. 17].
У період окупації у приміщенні бібліотеки був розміщений німецький
військовий госпіталь. Книги були скинуті у підвал та у сарай, де зберігалося вугілля.
Після звільнення міста з другого лютого 1944 р. новопризначений директор
бібліотеки – Зінаїда Микитівна Безюк (з 15.03.1944 р.) разом з п’ятьма працівниками
розпочинає відновлювати роботу бібліотеки. До літа місто періодично бомбила
авіація. Було відновлено роботу відділу обробки літератури. Вже до кінця 1944 р. в
бібліотеку починають надходити партії книг із звільнених міст центральної України і
СРСР. Відділ обробки літератури очолювали Конарська Анна Михайлівна (у
12.03.1945 р. вибула у Польщу), Ницкевич Лідія Іванівна (з 15.03.1945 р.), Куприй
Марія Феодосіївна (з 01.10.1945 р.), Ніколаєнко Наталія Миколаївна (з 01.10.1945 р.),
Гаркавенко Лідія Іванівна (з 01.10.1945 р.), Ніколаєнко Наталія Миколаївна (з
14.09.1946 р.), Щербина Федот Йосипович (з 01.10.1946 р.) і Соколовська Валентина
Миколаївна (з 08.1947 р.).
До кінця 40-х років ХХ ст. опрацьований фонд складав 52,0 тисяч примірників
документів. Пріоритет у комплектуванні надавався багатогалузевому асортименту
книг, російській класиці і радянській художній літературі.
Перші повоєнні роки працював абонемент і читальний зал. Абонемент
користувався великим попитом, був часто відвідуваним і у ньому створювалися
черги. У читальному залі читали газети і журнали, готувались до лекцій викладачі
навчальних закладів, партійні і радянські працівники. За рік бібліотека обслуговувала
1960 читачів, книговидача складала 28400 книг. В середньому один читач прочитував
14 книг. Бібліотекарі не тільки впорядковували книжкові фонди, робили виставки, а й
проводили масову роботу: організовували бесіди про книги, про літературні і
політичні події, голосні читання, а конференції були масштабними і значними
заходами. Бібліотекарі приєднувались до лекційної роботи. При Ровенському
обласному відділі культурно-освітньої роботи діяла лекторська група (до 20 чоловік),
разом з лекторами бібліотекарі представляли книги і газети [4, с. 63].
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Так у газеті «Червоний прапор» за 27.12.1946 р. ми дізнаємося про те, що «у
бібліотеці організовано довідково-консультативний куток, в читальному залі
представлена рекомендована література і працівники читальної зали
Н. М. Миколаєнко та Т. В. Караманчук дають консультації відвідувачам бібліотеки з
питань виборів у Верховну Раду УРСР» [5, с. 2]. А в «Червоному прапорі» за 1948 рік
представлена інформація 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» [6, с. 8]. З цими та іншими темами
перед учнями торгово-кооперативної школи виступила Т. В. Караманчук. Через
газету повідомлялось і про нові надходження у відділ абонемента художньої,
суспільно-політичної, технічної, сільськогосподарської літератури. Читальна зала
бібліотеки стала місцем культурних заходів. Ошатне, просторе, світле мебльоване
приміщення багатьом приїжджим з центральної України спеціалістам здавалася
занадто у буржуазному стилі. Щоденно читальну залу відвідувало 100 осіб.
Виконувались різні запити, в тому числі, як пише газета «Червоний прапор» за
12.04.1949 р. «можна отримати книги по міжбібліотечному абонементу з бібліотек
Москви, Ленінграда, Києва» [7, с. 3].
Популярністю користувалися читацькі конференції. Вийшла книга
Д. Медведєва «Це було під Ровно». Про партизанський рух на Ровенщині розповідав
колишній партизан загону І. М. Дубровський і герой книги Б. Харитонов (Червоний
прапор, 1949, 11 лист.) [8, с. 3]. Обговорення відбулося і по книзі В. Ільєнкова
«Большая дорога», яка зацікавила вчителів.
Наказом № 94 від 17.09.1945 р. по Ровенському обласному відділу культурноосвітньої роботи директором Ровенської обласної бібліотеки було призначено
Польохіна Олександра Степановича [9, с. 1; 10, с. 96].
Польохін О. С. народився у 1912 р. у Запорізькій області м. Бердянськ. До
війни Олександр Степанович працював у м. Кременчуг директором центральної
міської бібліотеки. З 1941 по 1945 рр. перебував у армії. У м. Ровно прибув по
демобілізації у листопаді 1945 р., проживав по вул. Красноармейская, 31, (що власне
було адресою бібліотеки). Приступаючи до директорства він мав вищу освіту –
Харківський бібліотечний інститут і 7 років стажу, був членом ВКП(б) з 1943 року,
нагороджений орденом Вітчизняної війни, Орденом Червоної зірки. Олександр
Степанович серйозно і наполегливо ставився до розбудови бібліотеки: формування її
структури, добору кадрового потенціалу, глибоко вникав в усі процеси роботи,
прикладав зусилля до покращення ситуації і стану усіх ділянок роботи.
По тому, як часто змінювалися очільники відділів, можна судити про
прискіпливість і вимогливість директора до виконуваної роботи.
У ході опрацювання архівів мною виявлено, що завідуючими відділом
абонемента в бібліотеці працювали: Карпович Ольга Іполітівна (звільнена
01.11.1945 р.), Безюк Зінаїда Микитівна (з 02.10.1945 р.), Куприй Марія Феодосіївна
(з 01.01.1946 р.), Клименко І. І. (з 01.10.1946 р.), Крупа Єфросинія Данилівна (з
15.11.1947 р.), Романенко Лідія Василівна (з 15.09.1950 р.).
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Завідуючими читальним залом працювали: Втулик Тетяна Олександрівна
(звільнилася 01.06.1945 р.), Ницкевич Лідія Іванівна (з 01.04.1945 р., потім звільнена
по інвалідності з 19.12.1945 р.), Безюк Зінаїда Микитівна (з 01.01.1946 р.), Сокурова
Олена Володимирівна (з 03.03.1946 р.), Клименко І. І. (переведена з посади з
01.10.1946 р.), Караманчук Тамара Василівна (з 01.04.1947 р.), Кулінська Наталія
Іванівна (з 1949 р.), Омельяненко Інна Трофимівна (з 15.08.1954 р.), Безюк Зінаїда
Микитівна (з 24.11.1952 р.).
Директор О. С. Польохін значну увагу приділяв розвитку бібліографічної
діяльності. У 1947 р. працівниками бібліотеки був сформований «Календарь
знаментальных дат на 1948 год» [11]. У численних методичних листах 1947–1950-х
років подаються списки рекомендованої для читання та пропаганди літератури.
Наприклад, у методичному листі «Про підготовку до 30-річчя ВЛКСМ» (1948 р.) у
бібліотеках рекомендується оформити тематичні картотеки, підготувати
рекомендаційні списки літератури про історію комсомолу. А в методичному листі
«Пропаганда агробіологічної літератури в масових бібліотеках» (1948 р.) зроблено
акцент на планах читання, списках літератури по темі [13].
У 50-х роках превалює створення методично-бібліографічних матеріалів, які
розроблялися фахівцями обласної бібліотеки і направлялися в районні і сільські
бібліотеки. Ідеологічна складова відображала основну засаду діяльності
загальнодоступних масових бібліотек – партійність.
Серед тематики методико-бібліографічних матеріалів слід назвати такі:
«Котовський – герой громадянської 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 організаційногосподарського їх зміцнення», «Як організувати обслуговування колгоспників
літературою у весняно-літній період» і т. п. [14, с. 13].
Ми маємо відомості, що бібліографами працювали: Якубовська Олена
Антонівна (з 01.06.1945 р.), Куприй Марія Феодосіївна (з 01.10.1945 р.),
Запорожченко Віра Павлівна (з 01.02.1946 р.), Ченокал Валентина Вікторівна
(з 04.06.1946 р.), Карманчук Тамара Василівна (з 02.07.1946 р.), Герман Олена
Зінов’євна (з 21.11.1949 р.).
У методичному кабінеті працювали: Ченокал Валентина Вікторівна
(з 30.06.1946 р.), Щербина Федот Йосипович (з 06.08.1946 р.), Ніколаєнко Наталія
Миколаївна (з 01.10.1946 р.), Крупа Єфросинія Данилівна (з 15.09.1950 р.).
Розбудовувалася мережа бібліотек області. У 1946 році діяли обласна
бібліотека для дорослих – 1, обласна бібліотека для дітей – 1, районних бібліотек для
дітей – 3, районних бібліотек – 30, сільських бібліотек – 170, сільських хат-читалень –
680 [15, c. 3].
За короткий час сформувалась система контролю за змістовим наповненням
фонду бібліотек. Формування фонду бібліотек суворо контролювалось. Зав. відділом
культосвітньої роботи Кривошея у звіті за 1946 рік вказує, що бібліотеки обласні «не
мають комплекту ні класиків марксизму-ленінізму, ні класиків художньої літератури,
а в окремих бібліотеках відсутні нові розрізнені твори більшості класиків
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літератури». «Комплектування проходило централізовано через бібколектор, який в
1946 р. комплектував 2 обласні бібліотеки, міську, 30 районних та 72 сільських, а
також по 250–500 книг для 200 хат-читалень і клубів системи Комітету … Обласна
бібліотека закупила за рік 3951 книгу, обласна дитяча – 2734».
Він додає, що не дивлячись на те, що робота бібколектору контролювалась,
«бібліотеки комплектувались не систематично, засилалась у великій кількості вже
застаріла література, а цінна художня видавалась по записках завідуючого
книгокульторгом тов. Новака на сторону» [16, с. 4].
Цензором формування фонду виступала організація Головліт, яка надавала
також вказівки з вилучення літератури. В архівах знаходимо, що книжкові фонди по
інвентарях раз на квартал перевіряються обллітом. На виконання Постанови уряду
«Про упорядкування та перевірку книжкових фондів бібліотек» обллітом перевірені у
IV кварталі інвентарі усіх районних бібліотек, 30 сільських, в яких не виявлено
жодної нерекомендованої книги і цим встановлено, що книжкові фонди бібліотек
системи Комітету не засмічені. Іноземну літературу з бібліотек, де вона була
вилучена і передана в обласну – всього 218 екземплярів, але її ще не впорядковано, як
і всю іншу іноземну літературу» [17, с. 5].
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок. Кінець 50-х років ХХ ст.
можна вважати завершеним етап становлення обласної бібліотеки та мережі бібліотек
області, які розглядалися як важлива ланка культурно-просвітницької діяльності
радянської держави і відповідали засадам її функціонування.
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СЕКЦІЯ 2
СУЧАСНІ РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕКИ МІСТА РІВНЕ
КОВАЛЬЧУК Ю. О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРОМОЦІЇ ПОСЛУГ
БІБЛІОТЕКИ. ДОСВІД РІВНЕНСЬКОЇ ОУНБ
Реклама – невід’ємна складова функціонування усіх суб’єктів, що діють в
ринковому середовищі, вона допомагає розповісти клієнту про свій продукт чи
послугу, «продати» його. Для бібліотек рекламна діяльність є важливим аспектом
інтеграції в інформаційне суспільство. З моменту децентралізації бібліотек рекламна
діяльність зайняла важливе місце в щоденній роботі закладів.
Рівненська ОУНБ протягом своєї історії постійно займалася рекламуванням
власних ресурсів та послуг, про це свідчать вирізки статей, присвячених бібліотеці,
які були опубліковані у минулому столітті та архівні примірники друкованих
інформаційних матеріалів.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій справив значний
вплив на асортимент послуг бібліотеки та способи їх популяризації.
Дослідженням рекламної діяльності Рівненської ОУНБ займалися
В. П. Ярощук, О. Л. Промська, Н. П. Волян, еволюцію рекламної діяльності можна
спостерігати завдяки річним звітами бібліотеки, які розміщені на її сайті у розділі
«Про бібліотеку».
У 2010-х роках рекламна діяльність отримала новий виток, завдяки освоєнню
нового стратегічного напрямку – популяризації бібліотечних сервісів в інтернеті. Ця
діяльність, питомо нова для бібліотечних закладів, сприяла переведенню віддалених
користувачів бібліотеки у реальних.
У 2010 році бібліотека зареєструвала офіційну сторінку в соціальній мережі
«ВКонтакте», аби привернути увагу молодіжної аудиторії. В цей же рік починає
функціонувати аналогічна сторінка у соціальній мережі «Facebook». Корпоративне
листування співробітників бібліотеки відбувається на базі електронної поштової
служби «Gmail»; бібліотека – корпоративний клієнт поштового сервісу. Електронні
скриньки спеціалістів надають їм доступ до всіх інструментів «Google», що
посприяло оформленню у 2011 році акаунту бібліотеки у «Google+» та відеохостингу
«YouTube». Такі ж сторінки мають відділи обслуговування користувачів у читальній
залі та обслуговування користувачів документами іноземними мовами, що допомагає
їм оперативно завантажувати в Мережу власноруч створені буктрейлери та
публікувати їх на блозі бібліотеки «Порадник читача» (http://poradnik.rv.ua).
У 2011 році, залучивши певну кількість підписників в соціальних мережах,
бібліотека перейшла до реформації своїх акаунтів: замість профілів, які були створені
для бібліотеки у вигляді особистих сторінок, були створені сторінки організації.
У 2014 році було створено сторінку у Facebook проектів бібліотеки «PR-офіс
сучасних
бібліотек
Рівненщини»
(https://www.facebook.com/PROfficeLibraryTheRivneregion) та «Вікно в Америку»
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(«Window on America Rivne») (https://www.facebook.com/pages/Window-on-AmericaRivne/451047144990488), а також сторінки у соціальних мережах «Twitter»
(https://twitter.com/libr_rv) та «Instagram» (https://instagram.com/rivnelibrary/).
Для забезпечення впізнаваності бібліотеки та швидкого пошуку її на різних
платформах в назвах сторінок та коротких посиланнях використовується скорочення
«libr rv».
Переглянути приблизну динаміку залучення відділених користувачів
бібліотеки у соціальних мережах можна в таблиці 1.
Таблиця 1
Кількість підписників за роками
№
п/п

2.

Соціальна
мережа

«В Контакте»

3.
4.

«YouTube»
«Twitter»

5.

«Google+»

6.

«Instagram»

Тип акаунту
Сторінка
організації
Група
Акаунт
персони
Група
Канал
Акаунт
Сторінка
організації
Акаунт

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

296

934

23

-

-

-

-

-

-

-

935

1186

-

-

-

-

9
-

19
12

256
36
43

632
55
69

-

-

-

5

17

34

-

-

-

-

-

10

Інформація для таблиці відбиралася через моніторинг сторінок та з внутрішніх
статистичних звітів соціальних мереж.
Як показує таблиця, жвава діяльність бібліотеки у соціальних мережах
розпочалася у 2012 році. Порівняємо ці дані зі статистикою реальних користувачів
бібліотеки (таблиця 2).
Таблиця 2
Кількість користувачів за роками (ЄРК)
2012
2013
2014
10700
12000
13000
Як бачимо, існує пряма залежність між зростанням популяризації послуг
бібліотеки в соціальних мережах та зростанням кількості реальних користувачів.
Слід зазначити, що окрім діяльності бібліотеки в соціальних мережах,
інформація про нові ресурси та послуги паралельно потрапляє до інтернет-видань та
на блоги бібліотеки. В інтернет середовищі бібліотека адмініструє, вже згадуваний,
блог «Порадник читача», методичний блог «Libr.net» (http://rdob-blog.ucoz.ua/) та блог
«Сучасна бібліотека» (http://www.blog.ogo.ua/blogs/author/obl_biblioteka) на платформі
блогів «ОГО.ua».
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Що стосується публікування інформації про бібліотечні події на новинних
порталах, то постійними партнерами бібліотеки у цій сфері виступають інформаційні
сайти: «ВСЕ» (http://vse.rv.ua/), «ЧаРівне.info» (http://charivne.info/), «ГОЛОСНО»
(http://golosno.com.ua/),
«Четверта
влада»
(http://4vlada.com),
«0362.in.ua»
(http://www.0362.ua/), «Афіша Рівне» (http://www.ar.rv.ua/), «Новини по-рівненськи»
(http://tomat.rv.ua/), «ОГО» (http://ogo.ua/), сайти телерадіокомпаній: РОДТРК
(http://rtb.rv.ua/company/tele/), «Рівне 1» (http://www.rivne1.tv/), «Ритм-ТВ»
(http://ritm.tv/), «Рівне FM» (http://rivne.fm/), газети «7 днів» (http://7d.rv.ua/).
Дані про публікування інформації та відеосюжети, що стосуються бібліотеки
акумулюються та включаються у вигляді окремого додатку у щорічний звіт. На
офіційному сайті бібліотеки вони представлені також у мультимедійному форматі в
рубриці «Бібліотека у ЗМІ» (http://libr.rv.ua/ua/about/30-biblioteka-u-zmi/).
Протягом 2014 року у місцевих ЗМІ було опубліковано 368 публікацій про
бібліотечні ресурси, послуги та заходи. Місцеві телеканали відзняли 36 сюжетів про
бібліотеку. Було записано 18 радіопередач.
З лютого по квітень 2014 року у Рівненській області вперше реалізовувався
спільний проект 6-х бібліотек, спрямований на популяризацію сучасних бібліотечних
сервісів – «PR-офіс сучасних бібліотек Рівненщини». До його реалізації долучилися
обласні бібліотеки (Рівненська обласна універсальна наукова, Рівненська обласна для
дітей, Рівненська обласна для молоді) та центральні районні бібліотеки
(Здолбунівська, Сарненська, Млинівська).
Всього протягом 3-х місяців PR-офіс реалізував 19 публічних заходів,
забезпечивши їм медіа-підтримку у засобах масової інформації, на блозі «Сучасна
бібліотека» та в соціальних мережах.
Протягом реалізації проекту було створено базу даних ЗМІ, що включає 62
позиції унікальних контактних даних журналістів Рівненщини районного та
обласного рівнів.
Про бібліотечні події, медійну підтримку яким надавав PR-офіс було
опубліковано 81 статтю в інтернет-ЗМІ (у березні регулярний медіа-моніторинг
Програми «Бібліоміст» зафіксував у Рівненській області найвищий показник по
Україні з представлення бібліотек у онлайн-виданях – 54 публікації), відзнято 9
телесюжетів, записано одну радіопрограму, надруковано 11 газетних публікацій.
КОЖАН Н. М.
ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ ВІДДІЛОМ АКУМУЛЯЦІЇ
КРАЄЗНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА БІБЛІОГРАФІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА
ІННОВАЦІЇ (1991–2015)
З кінця 80-х років ХХ ст. розпочався новий етап у розвитку краєзнавства як
галузі. У 1988 році створюється товариство української мови імені Т. Г. Шевченка. 31
березня 1989 року у стінах Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
відбулася установча конференція Рівненського обласного краєзнавчого товариства.
1990 року розпочала свою діяльність Всеукраїнська спілка краєзнавців –
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правонаступниця репресованого в 30-і роки Українського комітету краєзнавства (з
2008 року Спілка краєзнавців отримує статус національної й реорганізована в творчу
організацію Національну спілку краєзнавців України). Позачерговою сесією
Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року прийнято «Акт проголошення
незалежності України».
Початок 90-х років ХХ ст. відзначився оновленням усіх сфер суспільноекономічного життя країни. Виникають всі передумови для розвитку краєзнавства:
розпочався процес відновлення історичної пам’яті, написання історії народу, коріння
якого сягає тисячолітніх пластів людської цивілізації, формується національна
свідомість, патріотизм. На інтенсивний шлях розвитку стає бібліотечне краєзнавство.
Особливо помітним був цей процес у галузі бібліографування краєзнавчих
документів. Значно зросла кількість краєзнавчих документів, які надходили до
бібліотеки та потребували аналітико-синтетичної обробки. Ця тенденція зберігається
протягом останніх 25 років. Якщо у 1991 році відділ отримав 125 назв книг, то в 2014
це число збільшилось у чотири рази і склало 553 назви книг (в т. ч. збірників,
електронних ресурсів). Таку ж тенденцію має і надходження періодичних видань.
Кількість назв періодичних видань (місцевих газет, журналів) порівняно з 1991 роком
збільшилась у 3,5 раз. До 1991 року у відділ надходило 2 назви обласних газет
(«Червоний прапор», «Зміна») та 16 районних газет. В 2014 році відділ отримував
вже 30 назв обласних газет, 25 назв районних газет та 9 назв журналів («Андріївський
вісник», «Безпека праці», «Енергозбереження Полісся», «Краєзнавство», «Мистецькі
грані», «Нова педагогічна думка», «Ноев ковчег», «Острога», «Слово вчителю»).
Надходження такого масиву документів потребувало значних зусиль бібліографівкраєзнавців з аналітико-синтетичної обробки документів та доведення інформації до
користувачів.
На початку 90-х років ХХ ст. значної уваги та змін потребував краєзнавчий
довідково-бібліографічний апарат, який був заідеологізованим та поступово втрачав
свою актуальність. Виникла необхідність в редакції Зведеного систематичного
краєзнавчого каталогу (ЗВСКК) (формується з 60-х років ХХ ст.): заміни ідеологічно
застарілих рубрик, створення нових рубрик, які б відповідали сучасним вимогам часу.
Показовим є факт, що одним із перших нормативних документів у бібліотечній
справі незалежної України стало «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек
системи Міністерства України» (1996). Краєзнавчий рух знаходить підтримку
держави, виходить Указ Президента України «Про заходи щодо підтримки
краєзнавчого руху в Україні» (2001), прийнята Кабінетом Міністрів України
«Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року» (2002).
На початок ХХІ ст. припадає впровадження інноваційних бібліотечних
технологій у сфері формування бібліографічних ресурсів. У 2003 році розпочалось
створення електронного краєзнавчого каталогу в програмному забезпеченні ІРБІС,
що дозволило підняти на новий рівень аналітико-синтетичну обробку документів,
значно прискорити як обробки документів (якщо у 1991 році було створено 1336 БЗ,
то в у 2014 році – в 4 рази більше БЗ – 5609), так і оперативність пошуку інформації
та якість обслуговування користувачів. Найбільші труднощі при формуванні
каталогу виникли при формуванні тематичного рубрикатора. Спочатку за основу
було взято «Тематичний рубрикатор» створений Дніпропетровською ОУНБ [4, с.
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148–176]. З 2010 року у Зведеному електронному краєзнавчому каталозі застосується
авторитетний файл «Предметні рубрики» створений спеціалістами бібліографічного
відділу Рівненської обласної наукової універсальної бібліотеки. Перехід на
авторитетний файл дозволив уніфікувати пошук документів, але в свою чергу
потребував проведення великої роботи по редагуванню БЗ ЗВЕКК. На 1.01.2015 року
каталог нараховує 72565 тисяч БЗ. Бібліографічні записи мають довідкові анотації.
Пошук здійснюється за автором, назвою документу, тематичною рубрикою,
географічною рубрикою, персоналіями, ключовими словами. Каталог розміщений на
сайті РОУНБ (http://libr.rv.ua/) в рубриці «Читачам», підрубриці «Електронні
каталоги». Каталог функціонує в мережі інтернет для задоволення потреб віддалених
користувачів.
Важливою віхою у формуванні краєзнавчих бібліографічних ресурсів стало
створення Рівненської регіональної корпоративної бібліотечної інформаційної система
(РКБІС) з аналітико-синтетичної обробки документів на базі автоматизованої
бібліотечно-інформаційної системи «ІРБІС», яка розпочала свою роботу у 2004 році.
Метою проекту було об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек області, економія
матеріально-технічних ресурсів в процесі обробки документів, раціональне
використання робочого часу бібліографів. На кінець 2014 року до корпоративної
мережі входила 21 бібліотека Рівненської області: Рівненська обласна універсальна
наукова бібліотека, 16 центральних районних бібліотек (Березнівська,
Володимирецька, Гощанська, Демидівська, Дубенська, Дубровицька, Зарічненська,
Здолбунівська, Корецька, Костопільська, Млинівська, Острозька, Радивилівська,
Рокитнівська, Рівненська, Сарненська), 3 міські бібліотеки (Рівненська центральна
міська бібліотека, Рівненська міська бібліотека (с. Ювілейне), Кузнецовська
центральна міська бібліотека), бібліотека Рівненського державного аграрного коледжу.
Щорічно у рамках корпоративного об'єднання обробляється близько 25 назв районних
періодичних видань. Кожен з членів корпоративного об'єднання опрацьовує 1–2 назви
районних періодичних видань, а отримує БЗ статей з 7–8 обласних газет. З 2013 року
партнери отримують БЗ книг краєзнавчої тематики, які надійшли до РОУНБ. Редактор
– провідний бібліограф відділу акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки щорічно отримує близько 4000
БЗ, з яких після редагування та відбору близько 2000 БЗ поповнюють ЗВЕКК. Редактор
проводить консультування партнерів в телефонному режимі, через електронну пошту,
навчання, онлайн-навчання, вебінари, під час яких бібліотекарі віддалених районів
області отримують консультації від спеціалістів методичного центру. Зведені каталоги
бібліотек-членів РКБІС публікуються на сайті Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки та виставлені в мережі інтернет. В процесі роботи корпорації
підвищилась оперативність інформаційного обслуговування всіх категорій
користувачів, повнота задоволень інформаційних потреб. ЕКК набув статусу
Зведеного електронного краєзнавчого каталога [11, с. 23].
Вагомим кроком у роботі відділу акумуляції краєзнавчих документів та
бібліографії обласної бібліотеки стало започаткування у 2007 році корпоративного
проекту «Історична Волинь», який акумулює зусилля наукових установ (бібліотек,
музеїв, архівів), громадських організації п'яти областей України (Рівненської,
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Волинської, Житомирської, Хмельницької та Тернопільської). Метою проекту було
створення бібліографічної та повнотекстової баз даних, які розкриватимуть історію
Волині від найдавніших часів до 1939 року. Станом на 2014 рік учасниками та
партнерами проекту є: РОУНБ, обласні музеї, обласні архіви Рівненської,
Волинської, Житомирської, Хмельницької, Тернопільської областей, Національна
історична бібліотека України, Воєводська публічна бібліотека м. Ольштин (Польща),
Брестська обласна бібліотека (Білорусія), Інститут дослідження Волині в м. Рівне,
Інститут дослідження української діаспори при Національному університеті
«Острозька академія», Міжнародне громадське об'єднання «Волинське братство»,
Волинський центр історичних та геофізичних досліджень «Рівне-Суренж».
Інформація акумулюється на сайті «Історична Волинь» (http://istvolyn.info). ЕБ
«Історична Волинь» включає бібліографічні ресурси: електронний каталог
«Історична Волинь» (станом на 1.01.2015 року нараховує 22413 БЗ) та повнотекстову
базу даних, яка складається з розділів: «Читальний зал», «Фотогалерея», «Відеоісторія Волині», «Дослідники Великої Волині», «Новини» та ін.
З 60-х років ХХ ст. розпочалося формування карткового ЗВСКК. Каталог є
надзвичайно цінним ретроспективним краєзнавчим бібліографічним джерелом, що
завжди активно використовувався читачами бібліотеки. У 2010 році було
започатковано проект «Ретроконверсія ЗВСКК», який мав на меті оцифрувати БЗ
книг, статті із збірників ЗВСКК та перевести їх в електронну форму для надання
якісного та вичерпного доступу до краєзнавчих ресурсів. Протягом 2010–2014 років
було створено та влито до ЗВЕКК 3200 БЗ. З початку 2015 року БЗ стали доступні для
пошуку користувачів в ЗВЕКК.
З огляду на сталий з року в рік запит користувачів на місцеві періодичні видання
попередніх років (особливо 40–60 рр. ХХ ст.) та з метою збереження оригінальних
документів, які є рідкісними і цінними, у 2013 році започатковано проект створення
ББД з прикріпленям повних текстів статей з газети «Червоний прапор». Станом на
1.01.2015 року база нараховує 1087 документів за 1945–1947 роки.
Фактографічна база даних з питань краєзнавства представлена у формі
картотеки знаменних та пам’ятних дат області та започаткована у 1974 році. В кінці
2014 року розпочалась робота по формуванню електронної БД «Знаменні та пам’ятні
дати Рівненщини» в програмному забезпеченні ІРБІС 64 (демоверсія).
З 2006 року було започатковано створення віртуальних виставок краєзнавчого
змісту, які стали цінним краєзнавчим ресурсом. Виставки мали актуальну тематику та
були спрямовані на популяризацію творів краєзнавчої тематики та на допомогу у
виховному процесі. Виставки містять цінний бібліографічний ресурс, повні тексти
документів, фотодокументи, ілюстрації, карти. Створено близько 20 виставок серед
яких: «Пересопницьке Євангеліє» (2006), «Битва під Берестечком», «Острозька
Біблія», «Григорій Дем’янчук», «Українська Першокнига» (2011), «Улас Самчук. До
105 річчя від дня народження українського письменника» (2010), «Повернення з
небуття. До 105-річчя від дня народження Авеніра Коломийця» (2010), «Рівненщина у
полум’ї війни (виставка у двох частинах) (укладалася спільно з Державним архівом
Рівненської області), «Душа – це те, що возвиша. До 60-річчя від дня народження
письменника М. Пшеничного», «Земля, яку сходив Тарас. До 200-річчя від дня
народження видатного мислителя Т. Г. Шевченка» (2014), «Польський співець
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Волинського краю. До 200-річчя від дня народження польського письменника Ю.-І.
Крашевського» (2012), «Туризм об’єднує людей!» (2014), « Мандрівка скрізь віки:
минуле і сьогодення Рівного. До 730-річчя від часу першої писемної згадки про місто»
(2013), «Краща книга Рівненщини (2010–2014)». Віртуальні виставки розміщуються на
сайті бібліотеки у розділі «Читачам», підрубрика «Віртуальні виставки».
За останнє десятиліття бібліографами-краєзнавцями створено такі види
краєзнавчих ресурсів як: електронні презентації, які супроводжують масові заходи,
буктрейлери («Майдан. Війна») (2014), мультимедійні виставки («Улас Самчук»,
«Революція гідності в долях рівнян») (2015). З метою популяризації кращих творів
рівненських авторів краєзнавчої тематики активізувалась робота на блозі «Порадник
читача». З рекомендаціями про проведення Днів спеціаліста, екскурсій по вулицях
Рівного (в рамках проекту «Живе краєзнавство»), про створення фактографічної
картотеки «Знаменні та пам»ятні дати Рівненщини» бібліотечні фахівці мають
можливість познайомитися на методичному блозі обласної бібліотеки «Libr.net». З
інформацією про надходження нових книг, подаровані книги, про проведені масові
заходи знайомить сайт РОУНБ.
Одним із головних завдань краєзнавчої бібліографічної діяльності є створення
системи краєзнавчих посібників: науково-допоміжних (універсальних поточних,
тематичних, біобібліографічних тощо), рекомендаційних (календарі знаменних і
пам’ятних дат, тематичні, біобібліографічні та ін.) [5, c. 282]. Краєзнавчі покажчики –
це унікальні документи, які є цінним бібліографічним джерелом, що має культурноісторичне значення. Відділ має гарні традиції щодо укладання бібліографічних
покажчиків [8]. З 70-х років ХХ ст. виходить щоквартальний поточний
бібліографічний покажчик «Новини краєзнавчої літератури». Покажчик містить
відомості про статті з газет та журналів, книги, CD диски з питань краєзнавства, що
надходять в бібліотеку протягом кварталу [8, c. 16–17]. За останні 25 років значно
зросла кількість БЗ, які включено до «Новин…». Якщо у 1991 році покажчик містив
1336 БЗ, то у 2014 році – в 4 рази більше – 5609 БЗ. Покажчик користується попитом
серед читачів бібліотеки та щоквартально надсилається на електронну пошту
зацікавленим користувачам. Покажчик розміщений на сайті РОУНБ в розділі
«Читачам», підрозділі «Видання бібліотеки». З 2003 року формується в програмному
забезпеченні ІРБІС.
Рекомендаційний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат
Рівненщини на рік» виходить щорічно з 1974 року. Підготовці покажчика передує
велика робота по виявленню та відбору знаменних та пам’ятних дат, кількість яких,
починаючи з 90-х років, збільшується з року в рік. Бібліографічний покажчик
видається на допомогу краєзнавцям, історикам, викладачам, студентам, всім, хто
цікавиться краєзнавством, а також для відзначення пам’ятних дат області та ювілеїв
видатних земляків [8, c. 20–21]. До 30-річчя виходу покажчика було підготовлене
ювілейне видання «Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2004 рік» на
CD. Це якісно нова сторінка у створенні посібників такого типу. Підготовка видання
потребувало налагодження партнерських стосунків з різними організаціями,
установами. В підготовці видання брали участь спеціалісти інших відділів бібліотеки.
Поряд з інформаційними довідками та списком рекомендованої літератури додавалися
повні тексти актуальних краєзнавчих матеріалів, відеоматеріали, аудіозаписи
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поетичних і музичних творів рівненських митців. Аналогічний календар на CD
побачив світ і у 2008 році [2, с. 103].
Починаючи з 90-х років ХХ ст., підготовка бібліографічних посібників виходить
на якісно новий рівень. До покажчиків включаються широке коло документів, які
знаходяться не лише у фондах РОУНБ, але й в бібліотеках музеїв, архівів, інших
установ, приватних колекціях. Один із перших фундаментальних покажчиків, куди
ввійшли документи із фондів РОУНБ, Державного історико-культурного заповідника
м. Острога, бібліотеки Національного університету «Острозька академія», Державного
архіву Рівненської області, Рівненського обласного краєзнавчого музею був науководопоміжний покажчик присвячений 900-річчю Острогу «Одвічні джерела. Острогу –
900» (Рівне, 2000). Містить 1511 БЗ. У 2008 році побачив світ аналогічний покажчик
«Пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років» (Рівне, 2008). Пізніше
вийшов покажчик «Природно-заповідний фонд Рівненської області» (Рівне, 2010).
Актуальній темі 450-річчя від часу створення Пересопницького Євангелія
присвячений науково-допоміжний покажчик «Пересопницьке Євангеліє: покажчик
документних джерел» (Рівне, 2011). У 2014 році підготовлено до друку покажчик
«Пам’ятки історії та культури Рівненської області». Розширилась і географія
бібліотек, залучених до укладання посібників. До рекомендаційного списку
літератури «Український Гомер ХХ століття: до 90-річчя від дня народження Уласа
Самчука» у 1994 році були включені відомості про документи, надіслані доктором М.
Бойком із США та документи із фонду бібліотеки університету Блумінгтону (штат
Індіана, США), бібліотек зарубіжних країн (Польща, Білорусь, США). У 2013 році
спільно з Волинською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени
Пчілки укладено біобібліографічний покажчик, присвячений історику, архівісту,
краєзнавцю В. Є. Рожку «Ходіть поки маєте світло…» (перше видання вийшло у
2009 році). Цікавий досвід укладання електронного видання «Ю.-І. Крашевський»
отримали спеціалісти відділу у 2013 році. Спільно з бібліотеками та музеями
Білорусії, Польщі фахівці РОУНБ взяли участь у міжнародному проекті по
реконструкції віртуальної спадщини польського письменника, культурного та
громадського діяча Юзефа-Ігнація Крашевського. Була налагодження співпраця з
бібліотеками Києва, Одеси, Львова, Луцька, Поліським музеєм у м. Городець
Володимирецького району. Електронний ресурс містить як бібліографічні ресурси,
так і повні тексти українською, польською, російською мовами, аудіодокументи,
малюнки Ю.-І. Крашевського тощо.
З 2002 року започатковано випуск біобібліографічних покажчиків у серії
«Дослідники Рівненського краю». Побачило світ шість випусків, присвячених
відомим
історикам,
письменникам,
журналістам,
мистецтвознавцям,
природознавцям, краєзнавцям, які зробили вагомий внесок у розвиток економіки,
історії, культури, науки, краю: «Історіограф Волинської землі: до 70-річчя від дня
народження Гурія Бухала» (Рівне, 2002), «Вибір на все життя: до 65-річчя Івана
Пащука» (Рівне, 2004), «Криниці щедрої душі: до 70-річчя з дня народження Григорія
Дем’янчука» (Рівне, 2006), «Причастя словом: до 60-річчя з дня народження Богдана
Столярчука» (Рівне, 2007), «Меремінський Артур Йосипович: науковець,
природознавець, читач» (Рівне, 2012). Біобібліографічний покажчик «Музейні
фахівці Рівненщини», який вийшов у 2014 році, підготовлений спільно з музейними
фахівцями Рівненщини. Це своєрідний покажчик-довідник, в якому вміщені 81
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біографічна довідка про дослідників, праці науковців, вказані теми наукових
досліджень, що дозволяє через призму наукових досліджень особистості побачити
весь спектр питань, що досліджувались та ті, що потребують подальших вивчень. До
посібників входять документи не тільки із фондів РОУНБ, бібліотек музеїв, архівів,
але й документи з приватних бібліотек.
З 2003 року почала виходити серія покажчиків «Славетні земляки»:
«Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина: до 150-річчя з дня народження»
(Рівне, 2003), «Улас Самчук: «Волинь» моє вірую й ісповідую» (Рівне, 2005), «Жорж
Шарпак – лауреат Нобелівської премії» (Рівне, 2012) [8, с. 50–52]. До укладання
посібників, в якості наукових редакторів, консультантів, авторів передмов, дедалі
частіше запрошуються науковці, письменники, краєзнавці. Такий підхід дозволяє
поставити на якісно новий рівень укладання науково-допоміжних покажчиків:
максимально виявити документи певної тематики, дати науковий аналіз зібраному
масиву документів, визначити стан дослідження даної теми. Всі укладені
бібліографічні покажчики можна переглянути на сайті РОУНБ.
Весь спектр сформованих краєзнавчих ресурсів бібліотеки протягом 25 років
свідчить про необхідність органічного поєднання традиційних та інноваційних
бібліотечних технологій в сфері створення краєзнавчих ресурсів для подальшої їх
передачі користувачам бібліотеки.
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МАКСИМЧУК В. В.
НАДАННЯ ПОСЛУГ Е-УРЯДУВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ
УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
«Можливості електронного урядування дуже важливі для України сьогодні,
оскільки старими інструментами неможливо побудувати європейську країну»
Віце-прем`єр-міністр Володимир Гройсман

У реалізації та захисті прав кожного громадянина належна роль відведена
електронному урядуванню. За допомогою систем локальних інформаційних мереж
будь-яка особа через інтернет може звертатися із запитами до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації, а
основне – для отримання адміністративних послуг.
Одним із соціальних інститутів суспільства, який може приєднатися до
впровадження в країні е-урядування є публічні бібліотеки як загальнодоступні
заклади. Публічні бібліотеки України стали дієвими локомотивами у впровадженні
сервісів електронного урядування, майданчиками для діалогу громадян із органами
влади, місцями доступу до інформаційних ресурсів.
Серед інших, і Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (РОУНБ) як
бібліотека сучасного рівня, долучилась до надання послуг е-урядування. Ми
пропонуємо громадянам безкоштовний інтернет, доступ до офіційної інформації
онлайн, навчання інформаційній грамотності. Наша книгозбірня стала учасником
справжнього комунікативного майданчика для онлайнового спілкування громади із
владою, відкриваючи шлях до розбудови демократичного суспільства.
Першим вагомим кроком у реалізації прав громадян на вільний доступ до
урядової інформації стало приєднання РОУНБ до Всеукраїнської Мережі пунктів
доступу громадян (ПДГ) до інформації органів державної влади.
Мережа Пунктів доступу громадян (ПДГ) започаткована Українською
бібліотечною асоціацією у червні 2009 року в рамках ґранту Програми сприяння
Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID); діяльність Мережі ПДГ координується УБА у партнерстві з
ПСП II
Пункти Доступу Громадян – це інформаційні центри, відкриті у бібліотеках
України, де громадяни мають можливість отримати інформацію органів державної
влади та дізнатись, яким чином можна долучитись та впливати на законодавчий
процес.
У грудні 2010 року, на базі нашої книгозбірні було створено пункт доступу
громадян до офіційної інформації органів державної влади.
З часу створення пункту, кожен користувач бібліотеки отримав можливість
познайомитися зі змістом потрібного закону чи постанови, одержати інформацію
щодо державних установ, політичних партій, громадських організацій, вирішувати
життєво необхідні питання безпосередньо в бібліотеці.
Це стало можливим завдяки новітнім інформаційним технологіям, вільному
безкоштовному доступу до мережі інтернет та завдяки діяльності Мережі ПДГ. На
замовлення користувачів роздруковуються добірки законів, урядових рішень з різних
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питань, надається допомога в оформленні документів (сканування, редагування,
набір тексту, друк), оформлення заявок на участь в конкурсах, ЗНО, «круглих
столах», громадських слуханнях тощо, проводилась актуалізація даних вкладників
Ощадбанку колишнього СРСР. Всі запити оформляються письмово і реєструються у
зошиті обліку довідок.
У 2012 році були підготовлені, а в 2013 р. доповнені списки офіційних вебсайтів органів державної влади та місцевого самоврядування. В рамках ПДГ
підготовлено віртуальну виставку «Свобода доступу до урядової інформації», до якої
звернулось 1904 чоловік.
В лютому місяці 2012 року бібліотекарі, які працюють в ПДГ долучились до
організації та проведення круглого столу «Доступ до публічної інформації – запорука
демократії». В ньому взяли участь представники органів державної влади,
громадських організацій та студенти правничих спеціальностей вищих навчальних
закладів Рівненщини.
Питання організації ПДГ та пошуку інформації з актуальних питань, обмін
досвідом роботи – були ключовими напрямками роботи семінарів-практикумів. У
лютому-березні 2012 року на базі бібліотек Сарненського, Костопільського,
Дубнівського, Здолбунівського районів були проведені кущові семінари-практикуми
бібліотечних працівників «Організація в бібліотеках пунктів доступу громадян до
інформації органів влади». Ці навчальні семінари організовані тренерами РОУНБ,
переважно адресувались працівникам сільських книгозбірень. В рамках цього
проекту навчання пройшли 35 спеціалістів, з них – 25 працівників сільських філій.
У квітні 2012 року в РОУНБ на базі навчально-тренінгового центру відбулося
навчання на тему «Організація в бібліотеках пунктів доступу громадян до інформації
органів влади». Його учасниками стали бібліотекарі Рівненського державного
гуманітарного університету, Національного університету водного господарства та
природокористування, Технічного коледжу м. Рівне. В ході семінару бібліотекарі
ознайомилися з досвідом роботи ПДГ в РОУНБ, отримали практичні знання щодо
електронних джерел інформації про Верховну Раду і законотворчий процес, органи
виконавчої влади, окремі Міністерства та відомства, Адміністрацію Президента, а
також про ресурси органів обласної, міської державної влади.
Робота, яка проводиться в ПДГ постійно висвітлюється на сайті нашої
бібліотеки (http://libr.rv.ua), методичному блозі (http://rdob-blog.ucoz.ua), сайті
«Обласний інтерактивний форум» (http://1forum.rv.ua).
З березня по серпень місяць 2013 року реалізувалась робота у всеукраїнському
проекті «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування». Проектом
передбачено розповсюдження інформації про наявні електронні послуги (е-послуги)
національного та регіонального рівнів та проведення тренінгів для різних груп
населення з питань користування ними для ефективного спілкування з урядовими
структурами, отримання необхідних адміністративних послуг у новому форматі, що
дозволить оперативніше вирішувати життєво важливі питання мешканців області.
Напередодні у лютому 2013 р. спеціалісти РОУНБ прийняли участь у дводенному
навчальному тренінгу тренерів з питань е-урядування в Києві.
У рамках проекту (впродовж 5-ти місяців) тренерами РОУНБ було проведено
15 тренінгів, якими охоплено 150 мешканців Рівненської області. З них – 20 голів
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сільських рад і 20 депутатів сільських та селищних рад, 10 пенсіонерів та 10 чоловік –
представників громадських організацій, що опікуються правами інвалідів, 90
бібліотечних працівників. Останні в подальшому надаватимуть послуги з освоєння
представниками місцевих територіальних громад навиків використання послуг еурядування.
Також в рамках проекту тренери РОУНБ брали участь у бліц-семінарах,
присвячених електронним послугам та у Міжрегіональному навчальному семінаріестафеті «Бібліотеки як складова електронного діалогу громади і влади» Центральної
бібліотеки імені М. Л. Кропивницького м. Миколаїв.
Після перемоги проекту Рівненське обласне відділення УБА (РОВ УБА) та
Рівненської ОУНБ в конкурсі «Е-урядування: реальний результат» за кращу
реалізацію проекту «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» члени
команди проекту взяли участь в Міжнародному науковому конгресі «Інформаційне
суспільство в Україні» в м. Київ.
Варто наголосити, що в результаті проекту відбулося:
- поліпшення іміджу бібліотеки як центру публічного доступу до інформації;
- залучення громадськості до діалогу з владою;
- підвищення довіри громадян до органів державної влади;
- створення мережі бібліотекарів-консультантів з електронних послуг.
У лютому 2014 року РОВ УБА завдяки перемозі у конкурсі Програми
«Бібліоміст» знову отримало грант на реалізацію проекту «Публічні бібліотеки –
мости до е-урядування ІІ» у рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
Впродовж трьох місяців (лютий-квітень) РОВ УБА та спеціалістами обласної
бібліотеки проводилися заходи, передбачені проектом. Мета проекту – підвищити
рівень використання сільськими головами, представниками різних груп
територіальних громад наявних е-послуг та інструментів електронного урядування
шляхом отримання нових знань і проведення потужної інформаційній кампанії про їх
переваги.
В ході реалізації проекту було проведено низку тренінгів для голів сільських
рад Володимирецького, Дубровицького, Радивилівського районів. Програми
тренінгів включали знайомство з поняттями «е-урядування», «е-послуга»,
«електронні адміністративні послуги», ресурсами інтернету, що пропонують своєму
відвідувачу електронні послуги на теренах України та Рівненської області та
методику ознайомлення користувачів бібліотеки з цими сервісами.
Для підприємців малого та середнього бізнесу проведено навчання з освоєння
та використання цифрового підпису та подачі електронної податкової звітності за
участю спеціалістів територіальних органів Міндоходів. До участі в навчанні також
були запрошені бібліотекарі сільських комп’ютеризованих бібліотек, які зможуть в
подальшому консультувати односельців щодо здачі податкової звітності з цифровим
підписом. Навчання проходило на базі сучаснооснащених центральних районних
бібліотек. Всього було проведено 9 тренінгів, в яких взяли участь близько 100 осіб.
Ефективним діалогом органів влади з мешканцями області стали інтерактивні
конференції з питань соціального захисту людей з фізичними обмеженнями, які
щоквартально проводяться на базі Рівненської ОУНБ. У березні на запитання
інвалідів в онлайн-режимі відповідали провідні спеціалісти Державної податкової
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інспекції у м. Рівне, Департаменту соціального захисту населення Рівненської
облдержадміністрації, медико-соціальної експертної комісії, Головного управління
Пенсійного фонду України в Рівненській області. Компетентні відповіді отримано на
43 запитання, які надійшли на згаданий вище сайт «Обласний інтерактивний форум».
Проект супроводжувала потужна інформаційна кампанія, покликана
популяризувати ідею електронного урядування в області, як одного і з засобів
досягнення реальної демократії. Виготовлено 2 відеоролики, які розкривають
можливості бібліотеки в опануванні і використанні електронних послуг
адміністративного та побутового рівня. Їх демонстрація неодноразово пройшла на
місцевому телеканалі «Рівне 1». Було виготовлено плакат і розповсюджено
бібліотеками, сільськими і районними радами та райдержадміністраціями. Впродовж
травня 2014 року центральну вулицю обласного центру прикрашав сіті-лайт з
інформацією відповідної тематики. В регіональних тижневиках надруковані
оголошення та публікації про електронні послуги, які обласна книгозбірня готова
надавати користувачам. У районній періодиці опубліковані статті за результатами
проведених тренінгів для сільських голів та підприємців.
Хід реалізації проекту активно висвітлювався на сайтах обласної та районних
рад, бібліотек, їх ааунтах в соціальних мережах, інтернет-виданнях.
Також, інформація про навчання сільських голів,була представлена на сайтах:
Національного центру електронного урядування, Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформатизації України, «Урядовому порталі», Порталі
управління знаннями.
В цілому хід реалізації проекту відображено в 34 інтернет-джерелах.
Підсумовуючи здійснену роботу, слід підкреслити ті дивіденди, які отримав
кожен з його організаторів.
Налагоджено співпрацю з органами місцевого самоврядування в питаннях
розвитку електронної демократії, продемонстровано готовність громадського сектора
брати участь у розвитку електронної демократії, встановлено зв’язки із
зацікавленими громадськими організаціями в поширенні електронного урядування.
Набуто досвіду:
- в організації співпраці з органами місцевої влади щодо утвердження
електронного урядування;
- в підготовці і проведенні навчання освоєнню механізмів надання
адміністративних, неадміністративних послуг та їх використання;
- налагодженні інтерактивного спілкування органів влади з територіальними
громадами;
- проведенні потужної інформаційної кампанії із застосуванням комплексу
каналів поширення інформації.
Також РОУНБ і центральні районні бібліотеки області виступили навчальними
центрами з освоєння електронних послуг та надання доступу мешканцям громади для
їх використання; взяли на себе функцію висвітлення впровадження електронного
урядування в державі, інформування мешканців краю щодо появи нових електронних
сервісів; розвивають бібліотечні електронні послуги: електронні доставка документів
та розсилка інформації, віртуальна довідка, дистанційне вивчення іноземних мов за
спеціальними програмами і привчають користувачів їх застосовувати.
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Місцеві органи влади відкрили для себе бібліотеку як провідника у сфері
поширення електронних послуг, оцінили ресурси сучасних публічних бібліотек,
цифрову грамотність бібліотекарів, уміння працювати з сучасними технологіями і
бажання навчати цьому користувачів,почали використовувати бібліотеку як
комунікаційний канал у спілкуванні з місцевою громадою.
З весни 2014 року Україна переживає важкі часи. Анексія Криму, бойові дії у
східних областях України змушують мешканців цих територій полишати свої
домівки і переселятися у безпечні місця. На початок 2015 року на Рівненщині
зареєстровано 3209 вимушених переселенців. Завдання бібліотек в цих умовах –
забезпечити життєво необхідною інформацією вимушено переміщених осіб (ВПО),
допомогти інтегруватися у місцеві громади, ознайомити з історією краю, достойно
представити його самобутні традиції.
На вимогу часу в РОУНБ було проведено 4 тренінги для бібліотекарів та один
на базі Сарненської ЦСПШБ. Під час навчальних тренінгів, бібліотекарі районних та
міських книгозбірень здобували знання та навички для надання консультаційних та
інформаційних послуг ВПО з одного боку, а з другого – вчились виступати
методичними і ресурсними центрами для інших бібліотек з питань роботи з даною
цільовою групою. Відповідні тренінги пропонувалось провести в районних і
сільських книгозбірнях.
Наступним кроком стала безпосередньо робота з ВПО в РОУНБ.
18 жовтня 2014 року в обласній бібліотеці відбулась перша зустріч з вимушено
переміщеними особами з міст Сімферополя (АРК) та Луганської, Донецької області.
Загалом з цією категорією було проведено 3 навчальних тренінги за темами:
«Бібліотека – територія добра й допомоги»; тренінг до парламентських виборів «Як
змінити місце голосування». Окремим напрямом пройшла тема першої психологічної
допомоги. Долучилась до цієї доброї справи, консультувала учасників зустрічі
практичний психолог і психотерапевт з міста Луганськ Вікторія Харченко.
Теми зустрічей були дуже багатогранними.
Фахівці РОУНБ надавали консультації, як і де на Рівненщині, вимушені
переселенці зможуть реалізувати своє виборче право, познайомили з роботою ПДГ в
бібліотеці. Під час екскурсій по бібліотеці, присутні дізнались про широкий спектр
різноманітних послуг, які надає головна книгозбірня області.
В теплій, невимушеній обстановці присутні ділились спогадами про пережите,
обговорювали актуальні питання прав вимушених переселенців, їх соціальні та
побутові проблеми. Присутні обмінювались досвідом, як швидко і якісно отримати
адміністративні послуги від органів влади та різних соціальних служб в місті.
Вагомим і цікавим заходом в РОУНБ став «День кримчанина». У зустрічі взяли
участь: представники київської «діаспори» кримчан, співробітники місцевих органів
влади, психологи, правозахисники, соціальні працівники та бібліотекарі.
Стати конкурентоспроможним на ринку праці, навчитися вільно розмовляти,
писати та думати українською мовою, позбутися акценту та мовних бар’єрів,
удосконалити мову або ж вивчити її майже «з нуля» – допомагають переселенцям зі
Сходу України та АР Криму безкоштовні курси української мови, організовані у
РОУНБ. Зголосилася вести курси волонтер – відмінник освіти, в минулому старший
викладач РДГУ Мельник Л. Г.
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У той час, коли дорослі займаються своїми справами, діти ВПО проводять час в:
- кімнаті сімейного спілкування;
- навчально-тренінговому центрі;
- відвідують клуб «Майстриня»
Також протягом жовтня-листопада 2014 р. для ВПО були організовані:
- екскурсія в Рівненський обласний краєзнавчий музей;
- зустріч з представниками пенсійного фонду, департаменту соціального
захисту населення.
Надано консультації з вирішення нагальних проблем ВПО (послуги
безкоштовного юриста, обмін досвідом між переселенцями, консультації тренерів).
Робота з вимушеними переселенцями супроводжується тісною співпрацею з
органами ЗМІ. З’явилися відеосюжети на місцевих телеканалах «РТБ», «Рівне 1»,
«Ритм», повідомлення в пресі.
Широкий спектр послуг РОУНБ, підтримка друкованою продукцією (флаєрами
на допомогу ВПО), комфортні умови для зустрічей, зібрані небайдужими
бібліотечними працівниками і передані теплі речі – все це загалом спонукає до
регулярної подальшої співпраці ВПО з бібліотекарями.
Приємно відмітити, що всі вимушено переміщені особи, які стали учасниками
зустрічей в нашій бібліотеці, стали її користувачами, багато з них періодично
відвідують наші заходи, цікавляться книжковими новинками тощо.
У 2015 році для ВПО бібліотекарями РОУНБ проведено 3 екскурсії містом в
рамках проекту «Живе краєзнавство». Зокрема, екскурсія під назвою «Сакральне
мистецтво Рівного», екскурсії вулицями Степана Бандери та Замкова
У рамках подальшої співпраці з ВПО в 2015 році передбачено організацію
різноманітного дозвілля для цієї категорії користувачів, а також надання допомоги в
офіційній реєстрації громадської організації ВПО (обговорення статусу, визначення
мети і цілі, логотипу).
РУБАН М. А.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА ТА
ІНТЕРНЕТ: ВЧОРА І СЬОГОДНІ
Сучасну цивілізацію та перспективи її подальшого розвитку характеризують
такі поняття, як «інформаційний простір», «інформаційне суспільство»,
«інформаційні технології» [0, с. 4], оскільки людство все активніше створює і
водночас долучається до нового інформаційного середовища, наповнюючи його
необхідними для себе атрибутами.
Розвиток технологій і засобів телекомунікації, розширення інформаційного
потоку дозволяють говорити про формування інформаційного суспільства, в якому
бібліотекам відведено особливе місце. Бібліотека, як установа, завжди стоїть на
верхньому рівні розвитку культури, є показником духовного та інформаційного
розвитку суспільства і завжди розглядається як показник рівня інформаційних потреб
суспільства в конкретний час.
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Важливим аспектом діяльності бібліотек є те, що, використовуючи
інформаційні технології, вони створюють як цифрові копії паперових документів, так
і електронні документи, електронні каталоги та бази даних, надають послуги з
електронної доставки документів тощо [0, с. 5]. Тож сьогодні для бібліотек доступ до
всесвітньої комп'ютерної мережі став уже питанням необхідності. Без доступу до
Інтернету бібліотека не може повноцінно надавати свої послуги.
Не залишається осторонь цього процесу і Рівненська обласна наукова медична
бібліотека (РОНМБ), яка є основним інформаційним центром медичної громади
області. До роботи в мережі бібліотека залучилась майже 15 років тому та активно
використовує можливості Інтернету і сьогодні.
З 2001 року РОНМБ надає користувачам послуги з пошуку медичної
інформації через Інтернет [0, c. 29]. Таку змогу надала Українсько-Американська
Програма Запобігання Вродженим Вадам Розвитку на базі Рівненського обласного
лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука. Так, наші бібліотекарі щотижня
відвідували центр, де протягом кількох годин виконували заявки користувачів. Для
отримання інформації користувач заповнював анкету зі своїми даними та темою
запиту.
Спершу звертань було мало, проте медична громада зрозуміла, що це
додаткове і досить потужне джерело нової, актуальної інформації для їхньої
щоденної практики та наукової діяльності. Запити стосувались в першу чергу нових
методів діагностики, зокрема, лабораторної, лікування, для вирішення складних
випадків. Вивчався досвід медиків України та близького зарубіжжя для практичного
та наукового застосування.
Коли таких запитів стало дуже багато постало питання про підключення до
Інтернету в стінах бібліотеки і з 2004 року РОНМБ має постійний доступ до мережі.
Це дало свої переваги: так лікар міг бути вже безпосередньо присутнім при пошуку
інформації, відбирати найбільш актуальний для нього матеріал, коригувати напрям
пошуку бібліотекаря, оскільки останній не маючи медичної освіти не завжди міг
вибрати потрібне, особливо, коли це стосувалося лабораторної діагностики,
хірургічних методів лікування тощо.
Не оминали увагою цю послугу й представники громади без медичної освіти.
Такі користувачі цікавились народними методами лікування, косметологією,
профілактикою захворювань тощо.
На той момент це було престижно для іміджу бібліотеки. Проте, сучасне життя
характеризується дуже швидкими темпами розвитку, нині Інтернет присутній чи не в
кожному домі. Різноманітні існуючі пошукові системи пропонують багато способів
сортування та пошуку інформації, користувачів приваблює легка доступність
іноземних сайтів з необхідного напряму, що лише за декілька секунд відкриває
величезні можливості в роботі науковця та спілкуванні з фахівцями будь-якої країни
світу [0, с. 119].
У 2010 році вже майже третина українців – понад 20 млн. осіб – активно
використовували Інтернет. Кожен другий із них був зареєстрований соціальних
мережах. Майже 3 млн. осіб налічує українська аудиторія Facebook, швидко зростає
кількість українців на Twitter та в інших соціальних мережах. На 5 місці серед топ116

100 сайтів в Україні – завантаження власних та перегляд відео на YouTube.
Українська блогосфера щорічно зростає на 40% і нараховує вже понад 700 тисяч
блогів, 120 тисяч із яких є активними. Такого бурхливого зростання кількості
активних користувачів Інтернет ще не знав ніколи, адже ще 10–15 років тому він був
доступний нечисленним представникам корпорацій та академічних громад (у т. ч.
через бібліотеки) [0, c. 18].
Отож, сьогодні більшість бібліотек без використання телекомунікаційних
засобів отримання інформації виглядає установою, яка неповноцінно задовольняє
інформаційні запити своїх користувачів. Тому в сучасних умовах комп'ютеризації
бібліотек і отримання ними доступу до Інтернету одним з найважливіших питань є
професійно грамотне представлення бібліотеки з її інформаційними ресурсами та
послугами у Всесвітній мережі.
Впровадження нових технологій у практику діяльності бібліотек, розширення
сфери їхніх послуг – об’єктивна вимога часу. Однією з поширених форм
представлення бібліотеки та її послуг в Інтернеті є інтернет-сайт.
Наявність в організації веб-сайту сьогодні вважається не просто справою
престижу, а необхідністю. «Якщо Ви не представлені в Інтернеті, Ви не існуєте» –
цією фразою можна описати значення веб-сайту для організації, навіть якщо її
діяльність не пов'язана з інформаційними технологіями та продажем товарів в
Інтернеті [0, с. 301].
Бібліотечний веб-сайт перетворився у все більш значущий елемент
обслуговування читачів, стаючи не тільки свідченням відповідності технічного рівня
роботи бібліотеки потребам часу, але і звичним інструментом її діяльності, а також
дієвим засобом рекламування бібліотеки в міжнародному інформаційному
співтоваристві Інтернету. Тож наступним кроком РОНМБ було створення в 2009 році
сайту-візитки на базі Національної наукової медичної бібліотеки України. Але такий
формат сайту не задовольняв ні користувачів, ні працівників РОНМБ, тому в 2013
році розпочалася активна робота над створенням нового сайту бібліотеки. Для цього
була розроблена програма, яка складалась з трьох кроків: вивчення досвіду інших
бібліотек, дизайн, структура та створення сайту, інформаційне наповнення і
просування сайту.
З березня 2014 року функціонує новий сайт медичної бібліотеки за адресою:
http://ronmb.org.ua, який містить вичерпну інформацію про бібліотеку та її послуги,
широко розкриває фонди РОНМБ, а також має інформацію і для бібліотечних
працівників. Роботу над інформаційним наповненням сайту ведуть усі бібліотечні
працівники, роботу яких координує методична рада, що забезпечує повноту,
достовірність і різноманітність викладеної інформації та розкриття фонду [0, c. 76].
Новий сайт поповнюється 3-5 разів на тиждень інформацією про нові
надходження, важливі дати в медицині, актуальними статтями медичної тематики,
що значно вплинуло на відвідуваність ресурсу. Факти – найбільш переконлива річ і
як свідчать статистичні дані за 10 місяців 2014 року наш сайт відвідали 11511 разів,
що майже втричі більше ніж у 2013 році (4438).
Проводячи аналіз роботи ресурсу, було зроблено висновки, що він працює
задовільно, найбільшою популярністю користуються статті, нові надходження та
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віртуальні виставки. Працівники і надалі будуть поповнювати сайт інформацією,
відслідковувати попит відвідувачів, а також позитивний досвід інших інтернетпорталів.
Наступним кроком стали соціальні мережі, тобто спільноти людей в Інтернеті
зі схожими інтересами. Тут вони обмінюються повідомленнями, діляться
інформацією чи займаються спільною діяльністю [0, c. 21]. Бібліотека так само
використовує свою присутність у соціальних мережах для популяризації власних
сервісів і ресурсів, активного спілкування з користувачами та залучення нових, а
також, звичайно, для професійного спілкування. На сьогодні РОНМБ має свої
сторінки у Facebook, Twitter, Google+ та Pinterest. Так, у Facebook, всього за перший
місяць існування сторінки, її відвідали понад 2 сотні користувачів мережі і ця цифра
постійно зростає, що сприяє просуванню сайту бібліотеки і популяризації медичної
інформації. Згідно статистичних даних на 1 січня 2015 року по соціальним мережам
наша аудиторія складає понад 700 чоловік.
Важливим фронтом роботи у забезпеченні медичних працівників області
сучасною науково-медичною інформацією, що на пряму пов’язаний з Інтернетом, є
індивідуальна розсилка інформації на особисті електронні адреси медиків та
електронні адреси лікувально-профілактичних установ області. На сьогодні ця робота
є найефективнішою формою розповсюдження інформації в РОНМБ. Всі головні
спеціалісти області, а також всі бажаючі медичні працівники охоплені цією формою
інформування, що максимально розкриває фонд нових надходжень у бібліотеку.
Ці та багато інших функцій допомагають бібліотеці використовувати Інтернет,
оскільки це складний мультимедійний засіб і може мати різний сенс для тих чи інших
людей. На індивідуальному рівні відбувається вибір пріоритетних Інтернет-практик,
який залежить не лише від віку, гендера, рівня освіти, а й від сформованих
орієнтацій, смаків, зацікавлень, соціального оточення та життєвого стилю [0, c. 16].
Рівненська обласна наукова медична бібліотека йде в ногу з часом і активно
використовує можливості світової мережі, оскільки ми не мали змоги бути першою і
найбільшою, тому мусимо стати «іншою». Бібліотека позиціонує себе як найбільш
доступний бібліотечний заклад, з безкоштовними послугами, найшвидшим
обслуговуванням користувачів, з найактуальнішими відділами, найоперативнішою і
сучасною роботою, невід’ємною частиною якої є Інтернет. Очевидно, що завтра
з’являться нові можливості Інтернету і наша бібліотека готова їх освоїти та
впровадити в роботу.
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СЛЕСАРЕНКО Л. С.
КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ДОКУМЕНТНОГО
ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека з початку 90–х років
почала формувати книжкові колекції із особистих бібліотек відомих земляків.
У січні 1993 року в бібліотеку надійшла книжкова колекція з Нью-Йорка
(США) уродженця села Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області Сидора
Тимофійовича Кравця.
Сидор Тимофійович Кравець – український видавець, журналіст, редактор і
громадський діяч. Видав понад 100 назв книг українських авторів. Протягом 9 років
С. Кравець видавав літературно-мистецький журнал «Пороги» (1949–1957), який
об’єднав провідні українські сили в Аргентині та за її межами. Редагував і видавав
гумористичний місячник «Аркан» і журнал для молоді «Юнацький світ» (з липня
1956 р.), в якому друкувалися твори І. Франка, Б. Грінченка та ін. Деякий час
редагував орган Братства Св. Покрови УАПЦ в Аргентині «Дзвін», був заступником
редактора тижневика «Наш клич», органу товариства «Відродження».
Колекція зберігається у відділі використання та зберігання документного
фонду, розташована на окремих двох стелажах. Кількість подарованих видань
колекції становить 844 примірників. Хронологічні межі колекції сягають від початку
ХХ ст. до 1990 року.
Найбільше число видань датується другою половиною ХХ ст., з них – 222
(26.3%) прим. 50–х років., 265 (31.4%) – 60–х років, 139 (16.5%) – 70–х років, 60
(7.1%) – 80–х років, 33 (3.9%). – 90–х років. Колекція в основному представлена
українською мовою і налічує 800 (94.7%) прим., польською – 16 (1.9%) прим.,
російською – 28 (3.3%) прим.
Читацький інтерес викликають найстаріші видання колекції, а саме: книги
«Кудеяр. Історична хроніка в трьох частях. Николи Костомарова» (Вінніпег, 1921),
Мережковского Д. С. «Царство антихриста» (Орфей, 1921) та ін.
Більша частина зібрання – література, що висвітлює історію визвольного руху
українського народу, спогади про діяльність УПА, Української Галицької Армії.
Широко представлені твори літераторів української діаспори та видання українських
письменників, що друкувалися за кордоном.
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Книжкові видання колекції Сидора Кравця виходили у видавництвах «Наша
Батьківщина», «Батьківщина», «УПА». Цінним у колекції є мемуарна література, яка
видавалася у серії «Мемуарна бібліотека». Побачили світ цінні спомини Л. Чикаленка,
К. Туркала, В. Дубровського, О. Потоцького, М. Подворняка, В. Дубровського та ін.
За матеріальною підтримкою пайовиків видавництва часопис «Наша
Батьківщина» Сидір Кравець видав десятки книг, серед них «Тодір Сокір» Г. Журби,
«Собор» О. Гончара, «Мальви» Р. Іваничука та ін.
Значна частина колекції Сидора Тимофійовича складається з книжок саме про
Україну. Серед них є такі, які український читач побачив вперше, що дозволили
зовсім в іншому аспекті оцінити події та факти історії України, визвольних рухів,
церкви, познайомитися з творами українських письменників, істориків філософів, які
друкувалися лише за кордоном. До таких видань належать 3–х томне видання нашого
земляка У. Самчука «Волинь», книги «На білому коні», «На вороному коні», твори
Г. Журби «Далекий світ», книги Є. Маланюка «Книга спостережень» та І. Багряного
«Тигролови». Увагу привертають праці М. Грушевського, М. Костомарова,
І. Огієнка, С. Петлюри, Ісаака Мазепи, збірники «Західна Україна під більшовиками»,
«Літопис Волині». В бібліотеці С. Кравця чимало літератури духовного змісту. Це
книги: «З історії релігійної думки на Україні» М. Грушевського, «Короткий нарис
історії християнської церкви» Д. Дорошенка, «Українські святі» В. Дуболянського,
«Нарис історії української православної церкви» І. Власовського.
Найвагомішу частину колекції складає художня література – 248 (29.4%) прим.
Вона представлена авторами, які були репресовані та заборонені для видання у
Радянському Союзі, або були вилучені з фондів бібліотек за наказами Головліту.
Серед таких видань можна назвати книги Б. Антоненка–Давидовича «За ширмою»,
«Землею українською», «Ви сіли за стіл», «Літературне навчання» (Філадельфія та
Мельбурн), 8 книжок І. Багряного – повісті, романи, драматургія (Нью-Йоркські
видання), О. Бердника «Золоті ворота» (Торонто), Василя Барки «Вершник неба»
(Нью-Йорк), поетичні твори та роман Ю. Буряківця «Нездоланні» (Нью-Йорк,
Торонто). Є книжки Олекси Воропая, Олени Васильєвої, Володимира Винниченка,
Віри Ворскло (збірка поезії «Лада»), Анатоля Галана «Будні совєтського журналіста»,
І. Гнатюка (вірші та поеми) – більшість видань вийшли у Канаді та Сполучених
Штатах Америки.
Творчість Генріха Сенкевича представлено 10 книжками українською та
польською мовами (польські та канадські видання). Є Нью-Йорське видання
В. Сосюри, зібрання В. Гришка. Опублікована у Торонто книжка О. Теліги «Прапори
духа».
У колекції є 20 книжок О.Чапленка, серед яких драматичні твори, оповідання,
повісті, віршовані твори, белетристика, що видавались у Вінніпезі, Нью-Йорку,
Авгусбурзі, Буенос-Айресі.
Творчість Т. Шевченка представлена в основному різними виданнями
«Кобзаря». Деякі з них видані Українською вільною Академією Наук в Канаді,
Інститутом Шевченкознавства. Є в колекції і книжки, які видавалися Україні. Це
твори Т. Шевченка, В. Яворівського, С. Плачинди, З. Тулуб, М. Старицького.
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Серед книг історичної тематики варто відмітити «Велес-книгу» : Літопис
дохристиянської Русі-України : у 5 ч. (Лондон–Гага, 1968–1972); книги Аркаса М.
«Історія України – Руси» (Вінніпег, 1967); Бичковського Л. «Польське повстання у
Варшаві 1944 року. Спомини очевидця» (Лондон, 1963); Бульби-Боровця Т. «Армія
без держави: слава і трагедія українського повстанського руху : спогади» (Вінніпег,
1981); Гірняка К. «Український Легіон Самооборони : Причинки до історії»
(Торонто, 1977); Костомарова М. «Книги битія українського народу» (Нью–Йорк,
1967); Мазепи І. «Борець за волю України» (Лондон, 1954); «Я нічого у Вас не прошу
: лист В. Чорновола до секретаря ЦК КПУ П. Ю. Шелеста» (Торонто, 1968) та ін.
Значна частина видань колекції присвячені релігії і церкві (102 видання). Серед
них найбільш заслуговують на увагу 22 праці Митрополита Іларіона, які є перлиною
колекції. Це монографії, богословсько-історичні студії, дослідження тощо. Зокрема:
«Релігійність Тараса Шевченка» (Вінніпег, 1964), «Канонізація святих в українській
церкві» (Вінніпег, 1957), «Преподобний Іов Почаївський» (Вінніпег, 1957) та ін.
Є в колекції 6 книг В. Липківського про історію Української православної
церкви.
У книжковому зібрані Сидора Кравця представлені також книги з
літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства, суспільно-політична та
юридична література. Книги з питань культури, педагогіки, філософії,
природознавства, техніки представлені невеликою кількістю примірників: 6 видань –
науки про Землю, 10 книг – з техніки, 5 видань про освіту та культуру, 7 книг з
філософії та психології, 7 – енциклопедичні видання та словники, 6 дитячих книжок
та ін. Всього 58 видань. Це праці М. Грінченка «Історія української музики» (НьюЙорк, 1961), М. Зерова «Лекції з історії української літератури (1798–1870)» (Канада,
1977), О. Цинкаловського «Старовинні пам’ятки Волині» (Волинь в Торонто, 1975),
П. Масенка «Нариси до історії української церковної музики» (Вінніпег, 1968),
Н. Онацького «Українська мала енциклопедія» у 3-х книгах (Буенос-Айрес, 1957–
1958).
В колекції Сидора Кравця належне місце займають і журнали. Це «Наша
Батьківщина» (1962–1970), «Український вісник», «Козаче життя», «Хрест і Тризуб»,
«Нові стрижалі» та ін.
Книжковий репертуар зібрання складають видання, які подаровані автору
друзями, колегами, однодумцями, соратниками, про що свідчать дарчі написи. Автор
книги С. Білокінь «Закоханий у вроду слів. М. Зеров – доля і книги» (К., 1990) –
написав «Глибоко шановному С. Кравцеві – видавцеві, бібліофілу, патріотові на
добрий спомин».
Анатоль Галан подарував збірники «Наше слово», які видані у Мюнхені і
Лондоні (1970; 1980) з написом «С. Кравцеві в вічне і спадкове володіння від
соратника на культурній ниві А. Галана. – 21.08.68 р. ».
На книзі Лисака К. «В обороні української Правди» (Онтаріо, Каліфорнія,
1967) написав: «На пам’ятку для «Батьківщини» редакторові С. Кравцеві.
В. Авраменко. 20 квітня, 1943».
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«Шановному і дорогому С. Т. Кравцеві з побажаннями щастя, здоров’я та
довголіття» надіслала свою книгу «Оглядываясь назад» (Нью-Йорк, 1987) Євгенія
Димер.
Кожна книга підписана власноручно Сидорем Кравцем «Моя бібліотека».
Книжкову колекцію Шила Гаврила Федоровича передала у 2007 р. для
бібліотеки його дочка Оксана Шило (м. Львів). Кількість книг колекції складає 247
примірників видань. Гаврило Шило збирав книжкову колекцію, яка стосується
професійних питань. Це: монографії, збірники наукових праць, наукові записки,
наукові звіти, підручники, навчальні посібники, словники, атласи. Книги видані у
1950–1970-х рр., деякі видання – 1930–1940 рр.
Шило Г. Ф. (1910–1988), професор, мовознавець, лексиколог, діалектолог,
доктор філологічних наук. Народився 26 березня 1910 р. у с. Дерев’яне, що біля
Рівного у селянській родині. Його дитинство проминуло у рідному селі. Після
навчання у сільській початковій школі батьки віддали хлопця до Рівненської гімназії,
яку він закінчив у 1932 році. У 1938 році закінчив Варшавський університет,
працював у ньому асистентом кафедри слов’янської філології. У Рівному з 1939 до
1943 року працював учителем української мови та літератури у середніх школах.
Молодий учитель не полишав своїх наукових зацікавлень. З 1944 до 1947 року
викладав українську мову у Львівському університеті; з 1947 до 1956 року – у
Львівському педагогічному інституті. Тут він досліджував палатограми звуків
української літературної мови, на підставі яких і сформував дисертаційну
монографію «Палатограми звуків і система фонем української мови». Ця праця не
тільки принесла Гаврилові Шилові вчений ступінь кандидата філологічних наук,
звання доцента, а й започаткувала експериментальне вивчення сучасної української
мови. Після об’єднання Львівського і Дрогобицького педагогічних інститутів
Г. Шило почав працювати у Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім.
І. Франка. Його перу належать монографії «Південно-західні говори УРСР на північ
від Дніпра», (вийшла у Львові 1957 р.), яку вчений захистив у Санкт-Петербурзі, як
докторську дисертацію й одержав звання професора; «Із лексики говірок Верхнього
Наддністров’я і Побужжя» (1960 р.).
Як вроджений діалектолог Г. Шило мандрував селами і визбирував діалектичний
матеріал. Він часто очолював студентські діалектологічні експедиції, збирав матеріали
для «Атласу української мови», або для «Загальнослов’янського діалектологічного
атласу».
Остання його праця «Наддністрянський регіональний словник» – це словник
диференційованого типу. Словник фіксує різноманіття лексики та фразеології (близько
10000 одиниць) наддністрянського говору, зібраних у понад 500 населених пунктах
Львівської, Тернопільської та північних районах Івано-Франківської областей. Це
багаторічна праця доктора філологічних наук, професора Гаврила Федоровича Шила.
Словник було створено за життя професора, але з різних причин не опубліковано. Книга
вийшла у 2008 р. після смерті вченого. «Наддністрянський регіональний словник»
зберігається у фондах бібліотеки.
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Працював над матеріалами до бібліографії наукових праць та здійснював
біографічні розвідки наукового та творчого життя професора Г. Шила його учень
М. Яким.
Колекція Г. Шила, подарована книгозбірні, охоплює такі тематичні розділи:
мовознавство, прикладне мовознавство, філологічні науки, історію мовознавства,
діалектологію, лексикологію, слов’янську, українську, російську філології,
літературознавство.
Заслуговують уваги «Лінгвістичний атлас українських народних говорів
Закарпатської області УРСР» у 2–х частинах автора Й. О. Дзендзелівського
(Ужгород, 1958 р.), збірники статей «Славянская филология» у 3-х томах (1958 р.),
звіт «IV Международного съезда славистов» (1960 р.) виданих у Москві.
У колекції представлені вибрані праці українських та російських
літературознавців та філологів, таких як: Л. А. Булаховського, А. Ю. Кримського,
В. М. Жирмурського, С. П. Обнарського та ін.
Бібліотека Г. Ф. Шила налічує 46 примірників мовознавчої літератури
іноземними мовами, більшість з яких слов’янськими, зокрема, західнослов’янською
мовною підгрупою, яка об’єднує польську, чеську та словацьку мови. Крім того, в
іншомовну колекцію входять три книги французькою, дві з яких є художніми. У
колекцію ввійшли 14 книг білоруською мовою. Серед словників та навчальних
видань вищезгаданими мовами заслуговують уваги «Румунско-русский словарь»,
«Болгарско-руський словарь», окремої згадки заслуговують наукові збірки, серед
яких: «Реферати ІІ міжнародного з’їзду славістів (слов’янських філологів, 1934 р.),
«Реферати наукової сесії наукознавців у Варшаві (1958 р.). Особливу увагу привертає
наукова робота українського мовознавця, професора П. М. Лизанця «Угорськоукраїнські міжмовні контакти (на матеріалі українських говорів Закарпаття)» з
автографом автора. Підручники з вивчення польської та словацької мов минулих
років не втратили своєї актуальності і сьогодні.
У кожній книзі проставлено екслібрис професора Шила Гаврила Федоровича.
Продовж 2012–2013 рр. Рівненська ОУНБ отримала в дар книжкову колекцію
бібліотеки письменника Андрія Івановича Кондратюка, яка зберігається у відділі
читальної зали, розташована на окремих стелажах і знаходиться у вільному доступі.
Андрій Іванович Кондратюк – член Національної спілки письменників
України. Народився 13 травня 1938 р. на хуторі Отраже, недалеко від села НовоМоквин Березнівського району Рівненської області. Нині мешкає в Києві.
Автор книг «Чарівна скринька», «Важке прозріння», «З вишневого саду», «На
горі сосна золото рясна», «Новели нашого хутора», «Випромінювання любові»,
«Поза межами суєти», «Хутір», «Краса зникаюча і вічна», «Зацвіла в долині червона
калина», «Світло любові», «У світлі спогаду».
Число книг, які представляють колекцію складає 520 примірників. Найбільше
книг колекції – 158 (30,4%) складають книги 80-х років видання. Дещо менше – 103
(20%) книг 70-х років та 88 (17%) 60-х років. Інші хронологічні періоди представлені
такою кількістю документів: 2 прим. – 40-х рр., 25 прим. – 50-х рр., 90-ті рр. – 76
прим. та 2000 роки – 68 книг. Ядро колекції склали художні твори українських
письменників, літературознавчі розвідки, присвячені літературному процесу в
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сучасній Україні. Частина зібрання представлена науково-популярними виданнями з
історії України, географії, історії музики, розповіді про науку та науковців.
Найстаріші книжки у колекції 1944, 1947 років видання.
У переліку видань колекції є такі, що вийшли в рамках продовжуваних
книжкових серій радянських та українських видавництв: серія біографічних творів
«Життя славетних», бібліотека журналу «Неопалима купина», «Сучасна українська
література», «Бібліотека української літератури. Радянська українська література»;
«Библиотека ХХ век: поэт и время», «Классики и современники. Русская
классическая литература», «Любителям российской словесности», «Школьная
библиотека», «Биография писателя».
Книжковий репертуар зібрання складають видання в т.ч. подаровані автору
друзями, колегами, про що свідчать дарчі написи. Саме вони дозволяють визначити
коло спілкування письменника, зокрема з такими рівненськими письменниками:
Є. Шморгуном, Б. Боровцем, М. Березою, П. Рачком, О. Заворотнім, С. Гулею,
Г. Дем’янчуком, Ю. Загорським та ін. Серед представників українського письменства
радянського та сучасного періодів – В. Губарець, В. Пепа, В. Заремба, С. Гальченко,
О. Шугай, О. Гижа, Л. Дереш, Є. Дудар, М. Закусило, О. Міщенко, В. Куйбіда,
Р. Лиша, В. Кобець, П. Сорока, Т. Сергійчук, Г. Щипківський, О. Яцук.
В ході аналізу книжкової колекції виявлені рідкісні видання, такі як: твори
Г. Епіка «Твори» (К., 1958), українського письменника, перекладача і публіциста,
який загинув у 1937 року в урочищі Сандармох (Республіка Карелія). Посмертно
реабілітований в 1956 р. «за відсутністю складу злочину» постановою Військової
колегії Верховного суду СРСР. Це видання з приватної бібліотеки Л. КлебановоїІволгиної, де на передньому форзаці містить екслібрис у виконанні художника
В. А. Фролова (ксилографія, 50–55-х, 1963 рік). Також видання містить Запрошення
на літературний вечір до 60-річчя з дня народження Г. Д. Епіка (1961 р.).
У колекції знаходиться книга Іларіона (Митрополита) «Народження людини:
філософська містерія» (Вінніпег, 1948). Це праця І. Огієнка українського вченого,
митрополита, політичного, громадського і церковного діяча, мовознавця,
лексикографа, історика церкви, педагога) належить до збірки поетичних творів
філософської та релігійної тематики, виданих у Канаді невеликим накладом.
Книжкова колекція Анатолія Івановича Дацкова була передана сином в
бібліотеку 16 лютого 2012 року. Колекція нараховує 304 примірники видань
(279 назв). Знаходиться у відділі акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії.
Дацков А. І. (1938–2010 рр.) – журналіст, сценарист, режисер, заслужений
працівник культури України, член Національної спілки журналістів України.
Народився на Миколаївщині, закінчив Львівський національний університет ім. Івана
Франка. З 1963 р. працював в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, пізніше в
обласному будинку народної творчості спочатку методистом, потім директором. З
1970 р. – начальник відділу культури Рівненського міськвиконкому. З 1979 до 1985 –
директор Рівненського обласного музично-драматичного театру. Впродовж багатьох
років працював кореспондентом рівненських газет.
З 1967 р. Анатолій Іванович був режисером-постановником святкових
концертних програм, театралізованих свят та масових видовищ на площах, стадіонах,
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на полі Берестецької битви, міжнародних фестивалів «Коляда», «Сурми»,
«Древлянські джерела». Автор сценаріїв до телевізійних та радіопередач. Перекладач
п’єс для постановок в обласному драматичному театрі. Брав участь у створенні
документальних фільмів у народній аматорській студії «Горинь» при обласному
центрі народної творчості.
Основна частина книжкової колекції Анатолія Дацкова була сформована у 90-і
та 2000-і роках. 280 примірників книг (87%) колекції – це видання краєзнавчого
характеру і книги рівненських авторів. Тематика видань універсальна. Це – художня,
суспільно-політична література, літературознавчі видання, література з мистецтва та
фольклору.
Серед визначних видань колекції слід назвати книгу П. Ващика «Воїн армії
Ісуса» (Каліфорнія, США, 1996), цікавим є факсимільне відтворення видання
І. Огієнка «Наука про рідномовні обов’язки: рідномовний катехизис для вчителів,
робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства» (К., 1994).
Хочеться також відмітити книгу Ф. Лаврова «Кобзарі: нариси з історії кобзарства
України» (К., 1980). Це результат багаторічного дослідження діяльності видатних
представників кобзарства О. Вересая, І. Кравченка-Крюковського, Т. Пархоменка,
Є. Мовчана, Н. Кравченка та. ін.; збірку Є. Сверстюка «Блудні сини України» (К.,
1993), в якій представлені літературно-критичні статті і виступи автора, присвячені
відродженню духовності й морально-етичним проблемам. Деякі з них з’явилися
друком лише за кордоном українською мовою і в перекладах – в Україні вийшли
вперше.
Колекція містить гарну підбірку літератури по етнокультурній спадщині
України та Рівненщини, зокрема. Серед них книги: В. Скуратівського «Святвечір. У 2
кн.» (К., 1994), «Покуть» (К., 1992), С. Кітової «Щоб не запала та доріженька листом:
сценарій обряду «водіння Куста» на зелені свята» (Рівне, 1993); О. Шевчука
«Народознавча скарбниця: з досвіду роботи лабораторії народознавства Рівненського
факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв» (Рівне, 2000);
Р. Цапун «Сербинівське весілля» (Рівне, 2004); окремі випуски «Етнокультурної
спадщини Рівненського Полісся» (Рівне, 2003) упорядником яких є В. Ковальчук;
фольклорний збірник «Ой обжинки, господарю…» (Рівне, 1992) упорядник
М. Федоришин.
12 книг з колекції А. І. Дацкова в єдиному примірнику у фондах книгозбірні. У
подарованій колекції знаходяться книги Анатолія Дацкова: «Анатолій Грицай:
літературно-мистецький портрет» (Рівне, 2000 р.), «Цим і живу: мистецький портрет
Бориса Забути» (Рівне, 2007 р.), «Творчих щедрот оберіг» (Рівне, 2007 р.),
«Яринівський шлях» (Рівне, 2010).
Значну частину колекції складають видання рівненських письменників,
музикантів, мистецтвознавців: А. Андрухова, С. Бабія, Є. Шморгуна, М. Берези,
В. Басараби, М. Степанюка, Г. Сербіна та ін., які супроводжуються дарчими
написами.
Книжкова колекція відомого краєзнавця, письменника, заслуженого
журналіста України Григорія Семеновича Дем’янчука впродовж 2011–2012 років
була передана Рівненській ОУНБ його родиною.
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Зібрання складається з 568 книг, наукових збірників та альманахів. Більшість із
них – 343 прим. російською мовою (60,4% від загальної кількості), решта –
українською. Книжкове зібрання Г. Дем’янчука знаходиться у вільному доступі в
читальній залі бібліотеки.
Із загальної кількості надходжень лише 4 книги (поетичні збірки та краєзнавчі
нариси) представляють твори письменника. Його творчий та науковий доробок
найповніше відображено у біобібліографічному покажчику «Криниці щедрої душі:
до 70-річчя з дня народження», який вийшов у 2006 р. у серії «Дослідники
Рівненського краю».
Найбільше число видань колекції датується 60–70 роками ХХ ст., 64 книги
видані у 90-х роках, 41 видання – це книги 50-х років. Найстаріші книги цієї колекції
1947 та 1949 роки видання.
Коло професійних та читацьких уподобань автора характеризують
літературознавчі, мовознавчі, філософські, мистецькі розвідки, дослідження, а також
твори української та російської художньої літератури, які і склали основу колекції.
Частина зібрання представлена науковими, науково-популярними виданнями,
збірниками та довідниками.
За своїм тематичним складом колекція містить документи з різних галузей
знань, зокрема природознавства, суспільних наук, філософії, мовознавства,
журналістики.
Найбільшу частину зібрання складають книги філологічного напрямку та
художня література – 297 (51%) прим. Другу позицію у тематичному рейтингу
колекції посіли видання з питань культури, науки та освіти 73 (13%) прим., з них – 32
книги з історії, теорії та практики журналістської діяльності; третю – суспільнополітична література 61 (11%) прим., зокрема книги з історії, в т.ч. рідного краю,
етнографії. У колекції зберігається факсимільне видання М. Грушевського «З історії
релігійної думки на Україні» (Львів, 1915 р. – перевидане у Києві у 1992 р.), книги
«Історія української дожовтневої журналістики» (Львів, 1983 р.), Шимона О.
«Сторінки з історії кіно на Україні» (Киїів, 1964 р.). Заслуговує на особливу увагу
збірник «Слово про книги» – висловлення, крилаті вирази та народна мудрість»
(Харків, 1968 р.)
Перегляд книжкового репертуару de vizu дав можливість виявити книги з
власноручними записами та примітками автора.
В колекції зібрані і періодичні видання – науково-практичні, науковопопулярні, художні журнал з теорії та практики літератури, філософії та ін.
У 2012 р. до фонду Рівненської ОУНБ надійшла колекція книг рівненського
науковця, доцента кафедри прикладної математики Національного університету
водного господарства та природокористування (НУВГП) Андрія Івановича
Білецького, яка зберігається у відділі обслуговування користувачів у читальній залі.
Андрій Білецький народився 1930 р. в с. Дерев’яне на Рівненщині. В 1970 році
захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування теорії аналітичних
диференціальних рівнянь до теорії фільтрації». Опублікував понад 100 наукових
праць та методичних матеріалів.

126

Загальний обсяг колекції складає 260 примірників видань. При перегляді
наукових збірників були виявлені статті А. Білецького: «Байєсівська математична
модель оптимального ризику» та «Науковий подвиг Євгена Євгенійовича Слуцького
(1880–1948 рр.)» у збірниках наукових праць «Вісниках Національного університету
водного господарства та природокористування», «Численные методы решения
уравнения Шварца» у тезах доповідей Всесоюзної конференції у м. Дрогобичі
(травень, 1987 р.) «Новые подходы к решению дифференциальных уравнений»,
стаття «Движение жидкостей через земляную перемычку с дренажем при наличии
испарения» надрукована у тематичному збірнику «Краевые задачи теории
фильтрации» (К., 1973), стаття «О фильтрации канала треугольного сечения»
надрукована у тезах доповідей Всесоюзної конференції у м. Ужгород (листопад, 1976
р.) у «Краевые задачи теории фильтрации». Також у книжковій колекції зберігаються
автореферат дисертації вченого та навчальний посібник «Економетрія: конспект
лекцій» (Рівне, 1999 р.).
Ядро колекції становлять книги 50–80-х рр. ХХ ст., що видавалися на теренах
Радянського Союзу. Це переважно наукові видання з вузьких питань вищої
математики – лінійної алгебри, математичного аналізу, прикладної математики,
топографії, які були видані у видавництвах «Наука» та «Мир» (Москва), збірники
науково-практичних конференцій, симпозіумів, нарад, в яких брав участь
А. Білецький, а також науково-популярні та навчальні видання з тієї ж тематики.
Значну частину колекції становлять видання 70-х рр. ХХ ст. – 78 прим. (32.8%),
80-х рр. – 58 прим. (24.4%), 60-х рр. – 56 прим. (23.5%), а також 50-х рр. – 24 прим.
(10.1%). Лише 9 примірників видані у ХХІ ст. Більша частина книг видані
українською мовою – 191 прим. (80.2 %).
Колекція містить літературу з різних галузей знання. Найбільшу частину
зібрання складають книги природничої тематики – 125 прим. (52,5%), з них: з
математики – 108 прим., з фізики – 12 прим., теоретичної механіки – 13 прим. Друге
місце у тематичному рейтингу колекції посіла художня література – 63 прим.
(26,5%), третє – суспільно-політична – 30 прим. (12,6%), четверте – технічна – 11
прим. (4,6%).
Коло читацьких уподобань Андрія Білецького характеризують не лише фахові
видання, а також твори української та зарубіжної літератури – це зокрема твори
М. Кропивницького,
М. Старицького,
М. Коцюбинського,
Б. Грінченка,
І. Котляревського, Д. Лондона, Ч. Діккенса, А. Моруа та ін.
При перегляді колекції виявлено дарчі написи в книгах Власюка А. П. «Основи
сучасного візуально-подійного програмування. Програмування в середовищі
DELPHI» (Рівне, 2008), Шевчука І. «На життєвих перехрестях» (Рівне, 2010),
Левицької С. О. «Організація обліку» (Рівне, 2008), Білецького Б. В. «Барви і грані»
(Рівне, 2002) та ін.
Книги з колекції оформлені екслібрисом «Книжкова колекція доцента Анатолія
Івановича Білецького».
При написанні статті автор використав матеріали з дослідження книжкових
колекцій працівниками бібліотеки Марії Тишковець, Наталії Волян, Софії
Волошиної, Олени Тихової, Світлани Волкової, Анджели Хамедюк.
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УСОВИЧ І. В.
ВЧИТИСЯ НІКОЛИ НЕ ПІЗНО:
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ КУРСІВ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА ПЕНСІЙНОГО ВІКУ У РІВНЕНСЬКІЙ
ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
Одна з центральних тем Мадридського міжнародного плану дій із проблем
старіння стосується здійснення програм освіти протягом усього життя. Ціль
навчання людей похилого віку – дати конкретні знання, що дозволяють людині
старшого віку правильно оцінити мінливе в часі соціально-економічне положення
суспільства, реалізувати свій внутрішній потенціал, зберегти гідність, знизити ризик
соціальної ізоляції і знайти своє місце в нових умовах життя, причому не тільки як
одержувача допомоги, але і як активного члена суспільства. Освіту пенсіонерів
можна розглядати як одну з форм їхньої реабілітації в суспільстві [3].
Майже 30 % населення Рівненської області – це люди пенсійного віку. Із
кожним роком ця цифра збільшується. З виходом на пенсію вони гостріше
відчувають свою ізольованість, їм бракує простого спілкування. Сьогодні бібліотека
– це місце, куди літні бажають приходити, оскільки можуть провести там свій
вільний час у цікавий і корисний спосіб. Тут вони можуть реалізувати свої творчі
амбіції, займатися хобі, на які не мали часу, коли працювали за фахом і мали
численні обов’язки.
Одним з пріоритетів Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
(РОУНБ) є створення нових можливостей, відкритого простору для спілкування,
навчання та саморозвитку старшого покоління. Комп’ютерні курси для людей
середнього та пенсійного віку уже протягом 5-ти років є однією з найпопулярніших
послуг бібліотеки.
З 2010 року завдяки Програмі «Бібліоміст» в РОУНБ функціонує навчальнотренінговий центр (НТЦ), який обладнаний 10 комп’ютерами з ліцензійним
програмним забезпеченням та периферійними пристроями (навушники, веб-камери,
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сканер, принтер), в якому проводяться групові та індивідуальні заняття для людей
старшого віку по освоєнню комп’ютерної грамотності.
При організації навчання дорослого населення виникають чималі труднощі.
По-перше, це підбір тренерів, які б володіли андрагогічною майстерністю, яка
передбачає: шанобливе ставлення до вимог та очікувань дорослих; можливість
реально оцінювати потенціал слухачів та прогнозувати можливі труднощі; вільне
володіння сучасними методиками навчання; вміння проводити навчання як за
груповою, так і індивідуальною формою навчання тощо [2]. По-друге – планування
навчальної програми, побудованої з урахуванням вікових особливостей слухачів.
Хоча на перший погляд підготовка курсу для людей середнього та пенсійного
віку є легкою, насправді це не так. Не кожен бібліотекар має педагогічні здібності і
може пояснити старшій людині, як слід поводитися з комп’ютером. В середньому
такий курс триває 1,5–2 місяці, кожна зустріч повинна бути продуманою. Слід
опрацювати план роботи на окремі заняття. Як у школі, на початку кожного заняття
слід запитувати, що слухачі запам’ятали, кілька разів терпляче повторити нову
порцію інформації, бути присутнім біля кожного комп’ютерного місця, керувати
роботою групи, яка складається переважно з 10 осіб [1, с. 200]. Не потрібно вивчати
складних теоретичних понять. Зосереджувати увагу необхідно на практичній частині
з націлюванням на подальшу самостійну роботу.
Під час проведення занять пенсіонери знайомляться з основними внутрішніми і
зовнішніми компонентами апаратного забезпечення, необхідних для роботи
комп'ютера, файловою структурою операційної системи, об’єктами Windows,
прийомами управління ними, розглядають інтерфейс Windows, вивчають текстовий
редактор Word, здійснюють пошук інформації в Інтернеті, створюють електронну
пошту та особисті акаунти в соціальних мережах. Після завершення курсу слухачі
отримують практичні навички, які використовують для активного ділового та
особистого листування, відправлення копій документів в будь-яку точку світу,
безкоштовного зв'язку з друзями і родичами за кордоном, друкування своїх мемуарів,
читання в інтернеті газет в електронному варіанті, прослухування музичних записів,
перегляду улюблених фільмів, цікавих інтелектуальних ігор в хвилини відпочинку,
купівлі та продажу через інтернет речей тощо.
У різні роки діяльності НТЦ відвідуваність комп'ютерних курсів була різною:
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Великий попит на інноваційну послугу бібліотеки сприяв збільшенню
кількості тренерів, у ролі яких виступають бібліотечні працівники, що попередньо
пройшли навчання по використанню інформаційно-комунікативних технологій.
Так у 2010–2012 рр. навчання проводив 1 тренер, 2013 р. – 2 тренери, 2014 р. – 3
тренери, з 2015 року – 4 тренери.
Станом на 1.03.2015 року курси набули такої величезної популярності, що
черга на їх проходження склалася до вересня 2015 року. Такій активності сприяє
реклама послуги: публікації на сторінках місцевої преси, репортажі на теле-,
радіокомпаніях, оформлення сіті-лайтів у центрі міста, підготовка буклетів про
ресурси та послуги НТЦ. Але найефективнішим методом реклами є так зване
«сарафанне радіо»: люди, які закінчили курси, розповідають і рекомендують цю
послуги бібліотеки своїм друзям, близьким, знайомим тощо.
Наведемо декілька висловів людей, які пройшли навчання у НТЦ:
«Навчившись користуватися мережею «Однокласники», я зміг знайти своїх
друзів, яких не бачив вже понад 40 років. У мене з’явилася чудова можливість
відновити старі зв’язки та більшого спілкування з друзями!!!», – п. Микола
(72 р.);
«Тепер мені не потрібно стояти у черзі по декілька годин для того, щоб
оплатити комунальні послуги. Я просто заходжу в Інтернет на сайт
Приватбанку, вказую показники лічильників та суму, яку хочу оплатити, і все…
діло зроблено!», – п. Галина (65 р.);
«Мої діти вже давно намагалися навчити мене роботі з комп’ютером, але
в них не вистачило ані терпіння, ані розуміння», – п. Людмила (55 р.).
Ці приклади переконують у необхідності організації та проведення таких
курсів. Адже результатом є не лише те, що пенсіонери набувають досвіду роботи
з комп’ютером, а й те, що вони позбуваються комплексів, пов’язаних із тим, що
вони є несучасними і виключеними з суспільного життя.
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ШИШКОВА Т. М.
БІБЛІОТЕКА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ:
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У
РІВНЕНСЬКІЙ ОУНБ
На сьогодні у Рівненській області, зокрема у м. Рівне, нараховується понад 18
тисяч 171 осіб, які мають сенсорні, фізичні та розумові відхилення і визнані
інвалідами. Зростання інвалідності, яке ми спостерігаємо, викликане багатьма
несприятливими факторами: нещасними випадками, війною та її наслідками,
несприятливою екологічною ситуацією в регіоні, стресами та ін.
У багатотисячних містах, де люди живуть надто емоційно і напружено, де
мало не кожен переймається лише власними потребами, – проблеми інвалідів
відсуваються на задній план. Такі люди стають незахищеними, не отримують
належної уваги та допомоги, не мають можливості жити так повноцінно, як живемо
ми з вами. А тому їм вкрай потрібна наша з вами увага та допомога, і саме зараз.
Тому завдання бібліотеки, як бібліотечно-інформаційного центру, вчасно
реагувати на потреби людей з інвалідністю, забезпечувати їм доступ до інформації,
сприяти розкриттю їхніх творчих здібностей, незалежності, безбар’єрності,
інтеграції у суспільство.
Сьогодні Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека надає широкий
діапазон послуг у роботі з обслуговування користувачів різних форм інвалідності.
Окреслимо пріоритетні напрями її діяльності.
1. Створення адаптованого ресурсу для людей з порушенням зору та слуху.
Протягом останніх років книгозбірня цілеспрямовано поповнює свої фонди
документами на електронних інформаційних носіях, зокрема формує колекцію
аудіокниг. На сьогодні фонд аудіокниг складає більше тисячі примірників
української та зарубіжної літератури, вміщує навчальну і пізнавальну літературу,
сучасні твори в жанрах фантастики, фентезі, детективу, романів та набуває
популярності серед користувачів.
Надзвичайно корисним ресурсом для людей з порушенням зору є створення
на сайті бібліотеки власного інформаційного контенту – аудіоподкастів. Відвідувачі
сайту мають можливість прослухати звукові файли про нові аудіовидання,
інформацію з питань екології, мистецтва, здоров’я, познайомитись з новими
оповіданнями та поетичними творами в наступних рубриках: «Повір у себе»,
«Цікаво знати», «Мистецтво», «Здоров’я», «Сучасна література», «Огляд аудіо
книг», «Дитяча література».
Важливим інноваційним технологічним кроком у інформаційному
забезпеченні користувачів з порушенням зору є створення першої в Україні
аудіобібліотеки навчальної та художньої літератури у форматі «дейзі». Так з жовтня
2014 року бібліотека у співпраці з Ресурсним центром освітніх інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами Національного університету
«Львівська політехніка» реалізує шведсько-український проект під назвою
«Інклюзивна освіта школярів з обмеженими можливостями».
Особливістю даного формату є функція навігації книгою, що допомагає
незрячому протягом стислого періоду часу (декількох секунд) віднайти необхідну
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сторінку, абзац, примітку, речення, тощо. Також даний формат допомагає читачеві
швидко переходити від однієї частини до іншої, від однієї глави до іншої, допомагає
знайти введені ключові слова у аудіозаписі. Формат «дейзі» надає можливість
створювати книги в текстовому і в аудіоваріанті одночасно.
Необхідним для користувачів з повною або частковою втратою зору стало
створення фактографічного аудіодовідника (з матеріалами про медичні та
реабілітаційні заклади, служби побутового обслуговування інвалідів, тощо), який
полегшує та прискорює отримання певної необхідної інформації. Так як люди з
порушенням зору часто зіштовхуються з цією проблемою через відсутність
доступної для них інформації, наприклад, – місцезнаходження певної установи,
графік роботи, контакти, транспортне сполучення (як доїхати).
Враховуючи потреби та задовольняючи запити користувачів, які мають
порушення слуху та зору, бібліотека почала формувати колекцію фільмів (художні,
науково-пізнавальні, документальні та ін.) із субтитрами, «жестовим» супроводом
та аудіодискрипцією. Адже місцеві кінотеатри майже недоступні людям з
порушенням зору та слуху. Причиною цього, як відомо, є неадаптованість самого
відеоконтенту. Після того як був сформований невеликий фонд відеозаписів,
виникла необхідність створити кінозал для людей з порушенням не тільки слуху,
але й зору для перегляду адаптованих для них кінострічок. Започаткування цієї
інноваційної дозвілєвої форми отримало неабиякий резонанс серед цієї групи
користувачів.
2. Навчання людей з порушенням зору новітнім інформаційно-комунікаційним
технологіям (ІКТ).
Для людини з порушенням зору ІКТ не лише інструмент, який дозволяє
вирішити певне завдання, але й метод реабілітації, який допомагає подолати
інформаційну прірву, що відокремлює зрячого від незрячого.
У 2005 році на базі бібліотеки створено Інтернет-центр «Окуляр» за сприяння
посольства США в Україні в рамках проекту «Інтернет для читачів публічних
бібліотек (LEAP)», де користувачі мають доступ до комп’ютерного та
мультимедійного обладнання. Щороку послугами інтернету користується близько
450 користувачів з порушенням зору.
Метою центру є забезпечення вільного доступу людей з вродженою сліпотою
та тих, хто втратив зір, є слабозорим, до електронних сервісів та ресурсів в мережі
інтернет, що дозволяє вирішити одвічну проблему інформаційного дефіциту серед
користувачів даної соціальної категорії та сприяє їх соціальній реабілітації.
Послуга з навчання незрячих користувачів роботі на комп’ютері є однією із
запитуваних. Під час навчання користувачі ознайомлюються з тифлокомп’ютерною
технікою і її можливостями, з адаптованими програмами, що дають змогу
незрячому користувачеві самостійно працювати за комп’ютером. Під час навчання
слухачі мають змогу не лише набути первинних навичок роботи на комп’ютері, але
і ознайомитися із спеціальними програмами екранного доступу «Zaws», «NVDIA»,
програмою для читання книг «Max Reader», програмою для сканування,
розпізнавання та переформатування фотографій та PDF-файлів в текстові файли.
3. Інформаційне забезпечення з питань життєдіяльності людей з особливими
потребами.
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Завдяки новим ІКТ утвердилися інтерактивні відеоконференції з питань
захисту прав інвалідів, які проводяться з більшою інтенсивністю і
результативністю, охоплюючи віддаленні території області. Для реалізації цього
напрямку необхідно було створити на базі бібліотеки майданчик, який виступив
своєрідною ланкою між органами влади та громадянами з фізичними обмеженнями.
Передбачалося, що дана модель прямого доступу до спеціалістів головних
профільних управлінь області дозволить отримати безкоштовну консультацію з
питань вирішення нагальних правових та соціально значущих питань людей з
інвалідністю та здійснити захист їхніх прав. Дані інтерактивні конференції
проходять щоквартально завдяки співпраці та участі в них спеціалістів
Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації,
Обласного центру медико-соціальної експертизи, Обласного центру зайнятості,
Державної податкової інспекції у м. Рівне, Головного управління Пенсійного фонду
України в Рівненській області. Це дає можливість отримати онлайн-відповіді на
більше, ніж 200 запитань.
Крім цього, для користувачів з функціональними порушеннями (тимчасовими
або постійними) бібліотека готує та випускає інформаційний бюлетень «Інва.net», в
якому міститься інформація за різними рубриками («Право», «Сторінка лікаря»,
«Нетрадиційні методи лікування», «Служба зайнятості», «Громадські організації»,
«Нам пишуть», «Повір у себе», «Творчість» та ін.). Завдяки бюлетеню, що
розповсюджується серед бібліотек та спеціалізованих закладів області та
публікується на сайті обласної бібліотеки у вільному доступі, читачі мають змогу
отримати цікаву та корисну інформацію та певним чином інтегруватися в
суспільство.
4. Культурно-масова робота.
Одним із важливих напрямків роботи бібліотеки є культурно-масова робота з
читачами. Характерною рисою сучасного етапу масової роботи бібліотеки є широке
використання нетрадиційних форм роботи (квести, майстер-класи, арт-терапевтичні
заходи тощо), що сприяє вільному спілкуванню, цікавому проведення дозвілля.
Останнім часом бібліотека приділяє багато уваги інтелектуальним іграм. Для
користувачів з інвалідністю, враховуючи певні нозології, пропонується квест «За
мотивами пригодницьких фільмів», «Мандрівка планетами знань», «Навколо
бібліотеки за 80 хвилин», «Тарас Шевченко – художник з душею поета» та ін. Гра
розвиває інтелектуальні здібності, кмітливість, уважність, вміння швидко
орієнтуватись в конкретному завданні.
Особливою популярністю користуються майстер-класи з декоративноприкладного мистецтва: декупаж, квілінг, орігамі, аплікації, вишивання, в’язання
тощо. Робота проводиться не лише в приміщенні бібліотеки: активно
використовуються виїзні майстер-класи у Рівненський обласний навчальнореабілітаційний центр, у Спілку інвалідів з дитинства «Передзвін».
Важливим бібліотерапевтичним напрямом є проведення заходів із циклу
«Невипадкові зустрічі». Це зустрічі з відомими людьми краю (літераторами,
письменниками,
поетами,
художниками,
фотохудожниками,
співаками,
спортсменами), які, попри вади здоров’я, досягли успіху в житті та стали відомими
не лише в Україні, але й у світі. Під час таких зустрічей організовуються і
психологічні тренінги. Зокрема нещодавно в рамках даного циклу заходів відбувся
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тренінг на тему: «Розширення власних можливостей: від мрій – до цілей» за участю
відомої чемпіонки України зі спортивних танців на візках, лайф-коучера Наталії
Колесової.
Проведення тренінгів за участю інвалідів дає можливість розвинути практичні
вміння долання перешкод у повсякденному житті осіб з особливими потребами,
поінформувати здорових членів громади про фізичні та соціальні (приховані та
явні) бар'єри у житті людей з інвалідністю та шляхи їх подолання, отримати новий
досвід з розширення власних здібностей, підвищити самооцінку та впевненість,
розвинути вміння ефективного міжособистісного спілкування, які необхідні для
досягнення успіху в житті.
Найефективнішою формою взаємодії бібліотеки і організацій інвалідів є
семінари, пов’язані з вирішенням нагальних проблем. Мета таких семінарів –
формування толерантного відношення суспільства до людей з фізичними
обмеженнями.
Так у 2014 році пройшов семінар «Толерантність до людей з особливими
потребами» для представників громадських організацій, що опікуються правами
інвалідів та працівників державних установ, закладів торгівлі, харчування і
відпочинку, до яких люди з фізичними обмеженнями звертаються найчастіше.
Ідея організації семінару та подальшого проведення належить людям з
фізичними обмеженнями, які відвідують бібліотеку. Вони звернулися до
працівників бібліотеки з проханням організувати цільовий тренінг з питання
толерантності фахівців сфери обслуговування відносно категорії людей з
інвалідністю.
Під час семінару керівники громадських організацій Рівного, що опікуються
вирішенням проблем людей з обмеженнями на власному прикладі демонструють
особливості спілкування та поведінки з цією групою населення. Конфлікт, який
виникає у клієнта-інваліда при відвідуванні державних установ, закладів торгівлі,
для отриманні необхідної їм послуги, вирішується завдяки рекомендаціям, що
надається на цих семінарах. Широке представництво з різних державних установ,
громадських організацій, журналістів ЗМІ на таких заходах привертають увагу до
проблем інвалідів в нашому місті та зміцнюють авторитет бібліотеки.
Особливої популярності набули організовані бібліотекою семінари на тему
«Вплив харчування на здоров’я людини», на яких розглядаються та обговорюються
важливі питання про вплив специфіки раціону на здоров'я людей з інвалідністю.
Крім того, обласна бібліотека практикує проводити до Всесвітнього дня вчителя
зустріч вчителів з фізичними обмеженнями. Проведення таких заходів допоможе
підтримати таких вчителів, віддати їм належне за вклад у освіту та виховання
підростаючого покоління.
Не менш важливим напрямом діяльності бібліотеки є традиційна виставкова
робота. Організовуючи презентації виставок творів мистецтва, літературних
вечорів, культурно-мистецьких заходів бібліотека залучає до участі у виставковій
діяльності людей з особливими потребами.
Також, для неповносправних мешканців міста, які бажають читати, але не
можуть самостійно відвідати бібліотеку пропонується безкоштовна послуга «Книга
додому».
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В результаті координації діяльності з територіальними центрами соціального
обслуговування, у 2014 році виявлено 42 особи, які стали користувачами даної
послуги. Вдалося також долучити інші бібліотеки міста, які поширюють
інформацію про послугу та надають її.
Набутий досвід роботи бібліотеки з людьми, які мають інвалідність, показав,
що залучення їх до культурно-масових заходів закладу, до читання книг, навчання,
надання доступу до необхідної інформації має для них особливе значення.
Крім того, невід’ємною складовою соціальної роботи бібліотеки залишається
співпраця з органами місцевої влади, громадськими організаціями інвалідів області,
соціальними, юридичними службами, центрами реабілітації.
Активно реалізуючи вище охарактеризовані напрями діяльності, колектив
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки шукає та впроваджує нові
види послуг для удосконалення обслуговування людей з вадами здоров’я з тим, щоб
і надалі залишатися бібліотекою рівних можливостей. Різнопланові заходи, доступ
до сучасних інформаційних технологій дозволяє привернути увагу людей з
особливими потребами до бібліотек. Люди з фізичними обмеженнями є в кожній
країні, в кожному місті чи селищі. Вони співіснують зі здоровими людьми, часто
залишаючись для останніх загадкою, нерозкритою книгою, гортати котру немає ані
часу, ані бажання. Між тим, серед людей з інвалідністю цікавих та яскравих
постатей не менше, ніж серед здорових людей, а можливо й більше. Завдяки
підтримці суспільства та бібліотек люди з інвалідністю спроможні реалізувати свій
потенціал.
ЯРОЩУК В. П.
ФОНД РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (РОУНБ) за своїм
статусом є головним обласним книгосховищем вітчизняних творів друку,
депозитарієм краєзнавчої літератури, утримує універсальний за змістом
бібліотечний фонд. Заснована у 1940 році, РОУНБ розпочала формування фонду
виданнями, які надходили до книгозбірні з приватних колекцій, репресованих
установ та з районів області, різних бібліотек України та Радянського Союзу.
Книги звозили до обласної книгозбірні, а працівники відбирали книги для
оперативного фонду, фонду книгосховища і для бібліотек районних, міських,
сільських хат-читалень. За тематичним і змістовим аспектом книг вівся суворий
нагляд, ідеологічні засади передували прийняттю рішення щодо представлення
тієї чи іншої книги у фонді бібліотеки.
Потужність формування фонду обласної бібліотеки засвідчує той факт, що
до кінця 1940 року у фонді налічувалось вже 52 тисячі примірників книг.
Під час війни у приміщенні бібліотеки розміщувався військовий німецький
шпиталь, а книги були скинуті на збереження у сарай з вугіллям та у підвал. Після
звільнення міста відновлюється розміщення фонду для обслуговування читачів.
135

Ми зустрічаємо відомості в архівних документах –накази Ровенського обласного
відділу культурно-освітньої роботи (1944–1946 рр.) про суворий контроль за
формуванням фондів на виконання Постанови Ради Міністрів УРСР від
06.09.1946 р. № 1566 про необхідність перепису усіх книг до Інвентарних книг, а
також про те, що «...на літературу, яка викликає сумнів не може бути занесена в
Інвентарну книгу. На неї скласти списки». Списки в Інвентарні книги необхідно
було доставити в облліт для перевірки. В цьому документі ми знаходимо п. 4, де
вказано, що «вилучити з усіх сільських і районних бібліотек всю іноземну
літературу і передати за актом в обласну бібліотеку…» [1].
У звіті бібліотеки за 1946 рік вказано, що облліт перевірив усі фонди і вони
виявились «незасміченими», при цьому вказувалось: «Іноземну літературу з
бібліотек, де вона була вилучена і передана в обласну бібліотеку – всього 218
екземплярів, але її ще не впорядковано, як і всю іншу іноземну літературу» [2].
Фактично книги були включені до Інвентарних книг, пізніше до облікового
алфавітного каталогу. Але значна їх частина не включалась до читацького
алфавітного і систематичного каталогів, а отже не запитувалась користувачами
бібліотеки. Так бібліотека не мала «спецхрану», але значну частину фонду робила
недоступною для дослідників за ідеологічними мотивами.
Впродовж перших десятиліть бібліотекарі так чи інакше опрацьовували
документи фонду, групуючи та відбираючи їх відповідно до загальносвітової
бібліофільської думки та книгознавчих засад. В період до 70-х років ХХ ст. з
фонду були відібрані документи для обласного краєзнавчого музею як експонати,
а також до Рівненського філіалу Київського інституту культури для створення
студентського музею книги.
У 1977 р. у бібліотеці була створена комісія у складі 9-ти працівників на
чолі із заступником директора з наукової роботи О. К. Бондарчуком. Комісією
виділено фонд депозитарію краєзнавчих видань. Фонд рідкісних і цінних
документів (Фонд) був остаточно сформований у період 1977–1980 рр. Умовно
він складається з двох частин: одна – це документи російською і українською
мовою, друга – це книги іноземними мовами.
У цій розвідці представляються відомості про склад фонду першого розділу
– документи російською мовою [3, с. 39–54].
З переходом у нове приміщення у відділі основного книгосховища
виділений фонд рідкісних і цінних документів, який зберігається у окремій
кімнаті. Він нараховує 2161 прим. видань. З них 2092 – це книги, 69 – періодичні
видання.
Крайні дати випуску документів – перша третина XIX – перша половина
XX ст.
Фонд містить літературу з різних галузей знання.
Фонд розділу «Історія» налічує 350 друкованих одиниць: книги та журнали.
За типами видань – монографії, науково-популярні та довідкові видання,
підручники.
Більшість книг видано у Санкт-Петербурзі (друкарня «Общественная
польза», видавництва М. Стасюлевича, К. Вульфа, О. С. Голіцина, Є. Євдокімова)
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та Москві (А. та І. Гранат і Кº, Є. Прац, І. Д. Ситін, Грачьов і Кº, Університет).
Хронологічні рамки: 1831–1940 рр.
Тут представлені багатотомні видання з Всесвітньої історії та історії Росії з
найдавніших часів. Більшість творів друку передано із державної бібліотеки
Харкова, Рівненського музею та з приватних колекцій.
Заслуговує на увагу [Свод законовъ Россійской імперіи изданія 1857. П. 5.
Уставы о Податях, о Пошлинахъ, и о Сборах съ Питей, съ Свеклосахарного
Производства, і съ Табаку. – С.-Петербург : Тип. Второго отдъления собственного
Его Императорского Величества канцелярии, 1857. – 869 с.]
Опис топографічної карти західного краю Росії першої половини XVI ст.
дає можливість ознайомитись з природою та географією Литовського князівства.
Цінними є документи з історії Волині [Сборник циркуляровъ Волынскихъ
губернских учрежденій по разнымъ частямъ административного управленія. С
1880–1897 года / Сост. по распоряженію Волынскаго Губернатора, Генерал-маіора
Трепова Совътуномъ Волынскаго Губернскаго Правленія А. Ф. Уступинымъ. –
Житомір : Губернская типография, 1898. – 1188 с.] В збірник включено 1450
циркулярів Губернського Начальства, які вийшли з 1880 р. по 1 січня 1897 р.
Матеріал згруповано у 8-ми відділах: тюремна, арестанська, лікарська,
ветеринарна, будівельна справи, міщанське управління, відомості про євреїв,
селянське управління, військову повинність тощо. Додатки: Копії циркулярів,
журналів обліку, відомостей, виписок із приходних книг, книг запису осіб, які
перебувають під стражею.
Матеріали з історії Білорусії, Литви, України, Польщі XII–XVIII ст.
представлені у книзі М. О. Кояловича [Коялович М. О. Чтенія по исторіи
Западной Россіи. – Изд. 4-е / М. О. Коялович. – С.-Петербургъ : Тип.
А. С. Суворина, 1884. – 341 с.], якій було присуджено Премію імператора Петра I.
Історію Західної Європи відображено у багатотомних виданнях професора
Гейдельбергського університету Ф. К. Шлоссера. Розділи фонду соціологія,
статистика, економіка та економічні науки, політика, держава і право, юридичні
науки, культура, освіта, педагогічна наука представлені книгами та брошурами
1864–1948 рр. видання, що вийшли друком здебільшого у приватних
видавництвах Москви та Санкт-Петербурга, Харкова, Києва, Житомира та
Варшави і надійшли з бібліотек Харкова.
Цінною є книга економіста і філософа Адама Сміта «Дослідження про
природу і причини багатства народів». [Смитъ Адамъ. Изследованія о природъ и
причинахъ Богатства народовъ / Пер. П. Бибиковъ. – Т. 2 / Адамъ Смитъ. – СПб. :
Тип. И. Глазунова, 1866. – 612 с.]. Про важливість вчення А. Сміта можна
дізнатись з біографічного нарису В. Яковенка «Адам Сміт, його життя і наукова
діяльність». [Адамъ Смитъ его жизнь и научная дъятельность. Біографический
очеркъ В. И. Яковенко (Жизнь замечательных людей : Биограф. б-ка
Ф. Павленкова) / Адамъ Смитъ. – СПб. : Обществ. польза, 1894. – 88 с.].
В книзі М. Водовозова «Економічні нариси» [Водовозовъ Н. Экономическіе
этюди. Съ потретомъ автора / Изд. М. И. Водовозовой. – М. : Тип.
М. Волчанинова, 1897. – 218 с.] йдеться про вчення Т. Мальтуса про
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народонаселення, робітничий рух в Бельгії, про історію ідей і партій в США, про
економічні ідеї французьких католиків.
Суспільно-політична література представлена 354 примірниками видань
класиків марксизму-ленінізму, які вийшли з друку у 20–50-ті роки XX ст., зокрема
41 примірник творів К. Маркса і Ф. Енгельса, 172 книги та брошури В. І. Леніна.
В розділі представлено 30 книг та брошур творів Г. Плеханова. Серед них
варто виділити «Зібрання творів Плеханова» під ред. Д. Рязанова [Плеханов Г. В.
Сочинения. – Изд. 3-е / под ред. Д. Рязанова / Г. В. Плеханов. – М.-Л. : Госиздат,
1923–1926]. Є 12 розрізнених томів цього видання.
Заслуговує на увагу книга нарисів Г. Плеханова «З історії матеріалізму»,
вперше видана в повному обсязі російською мовою. [Плеханов Г. В. Очерки по
истории материализма. – Изд. 3-е / Г. В. Плеханов. – М. : Моск. раб., 1922. –
214 с.]. В ній викладені його погляди на філософію французьких матеріалістів
Гольбаха і Гельвеція, а також Маркса. В додатках містяться публікації
«Бернштейн і матеріалізм», «Конрад Шмідт проти К. Маркса і Ф. Енгельса».
У фонді розділу зберігаються окремі твори відомих діячів Комуністичної
партії та Радянської держави, Комуністичного Інтернаціоналу, матеріали з’їздів та
пленумів Комуністичної партії.
Вагоме місце займають друковані видання з питань педагогіки, частина з
яких, безперечно, становить наукову цінність для користувачів. Серед них книга
Яна Амоса Коменського «Велика дидактика». [Коменский Я. А. Великая
дидактика / Пер. съ латын. А. Адольфа и С. Любомудрова / Я. А. Коменский. –
М. : Нач. шк., 1893. – 308 с.]. В ній вміщено біографію відомого чешського
педагога-гуманіста, засновника нової прогресивної педагогічної системи,
громадського діяча, його теорію виховання і навчання. Книга складається з 33
глав, в яких йдеться про пізнання самого себе, Бога, володіння собою, значення
освіти для людини.
Історія виховання і навчання викладена в книзі Модзалевського Л. «Нарис
історії виховання і навчання». [Модзалевскій Л. Очеркъ исторіи воспитанія и
обученія съ древнейшихъ до нашихъ времен / Л. Модзалевскій. – С.-П. : Тип.
Ф. Сущинского, 1866. – 949 с.]. Основою для її написання стала «Коротка історія
педагогіки» К. Шмідта. В книзі висвітлено розвиток філософської, практичної та
історичної педагогіки з дохристиянської епохи до сучасності, викладені ідеї та
зміст різних педагогічних шкіл, методів навчання.
Про обов’язки батьків і дітей, прагнення особистого щастя кожної людини,
мистецтво життя йдеться в книзі М. Зеленського «Основи для догляду за
правильним розвитком мислення і почуття». [Зеленский М. Основы для ухода за
правильным развитиемъ мышленія и чувства / М. Зеленский. Т.1. – С.-Пб. : Тип.
В. Тушнова, 1876. – 404 с.]. Автор книги розповідає про психологічні основи
інтелектуального розвитку, світосприйняття, правила для розвитку здібностей,
викладає теорію Гермгольца, досліди Фехнера, Вебера, Екснера і Вундта.
У фонді розділу зберігаються твори російського педагога-демократа
Констянтина Ушинського, зокрема «Людина як предмет виховання».
[Ушинский К. Человекъ как предмет воспитания. Опыт педагогической
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антропологии. Изд. 10 / К. Ушинский. – СПб. : Тип. М. Меркушева, 1900. –
495 с.], а також книга [Ушинский К. О нравственномъ элементе въ русскомъ
воспитании / К. Ушинский. – СПб., 1894]. Обидві книги ввійшли в «Зібранні
педагогічних творів» вченого.
Розділ «Мовознавство» складають 30 примірників книг, брошур, видань, що
продовжуються, які вийшли у період з 1871–1948 рр. Більшість з них побачили
світ у Санкт-Петербурзі і Москві в друкарнях відомих видавців М. Вольфа,
Ю. Ерліха, В. Губинського, А. Панафідіної, Лисснера і Гешеля; окремі видання –
у Варшаві та Ризі. Попередніми власниками стародруків були бібліотеки Гімназії
Рівненського Російського Благодійного Товариства, Рівненського міського музею,
Фундаментальна бібліотека Моршинського реального училища.
Особливо цінними є «Тлумачний словник живої великоруської мови»
В. І. Даля, «Словник іноземних слів, що ввійшли до складу російської мови»
Ф. Павленкова.
Важливим документом у науковому аспекті є праця відомого філологаславіста, академіка, професора Петербургзького університету І. І. Срезневського
«Думки про історію російської мови і інших слов'янських говірок»
[Срезневский И. И. Мысли объ исторіи русскаго языка и другихъ славянских
наръчій / И. И. Срезневский. – СПб. : Тип. В. Балашева, 1887. – 164 с.], яка
вперше була опублікована в 1849 р. і відразу стала бібліографічною рідкістю. У
фонді бібліотеки зберігається наступне видання, значно доповнене багатьма
замітками автора, які складають окремий підрозділ книги. Більшість документів
розділу мають науково-допоміжний апарат: прикнижкову бібліографію та
бібліографічні примітки.
Розділ ФЦРД «Літературознавство» налічує 270 примірників стародруків –
книг і брошур, виданих з 1859 по 1949 рр. у друкарнях Мамонтова (Москва),
О. Бакста, І. Глазунова, Е. Гоппе, А. Маркса, М. Стасюлевича (Санкт-Петербург),
Б. Фукса. Йогансона (Київ), у Варшаві.
Книги надійшли з громадської бібліотеки, учнівських бібліотек реального та
комерційного училищ м. Харкова, бібліотеки-читальні Народного Дому
харківського товариства Грамотності, бібліотек гімназії Російського Благодійного
товариства, міського музею м. Рівного, Бердянської гімназії, приватних бібліотек
баронів Медерів, книготорговця А. Волжиніна, книжкових магазинів Бірюкових,
А. Дредера (Харків), Просянченко (Київ) та ін.
Основу розділу складають багатотомні видання, серед яких твори відомих
російських і зарубіжних критиків і публіцистів В. Белінського, М. Добролюбова,
Г. Брандеса, окремі томи повного зібрання творів М. Михайловського,
Д. Писарєва, М. Чернишевського. Зберігаються окремі видання, присвячені
творчості класиків світової літератури Т. Шевченка, М. Гоголя, І. Гончарова,
В. Короленка, В. Жуковського, І. Крилова, М. Лермонтова, А. Міцкевича, Данте
Алігієрі, Сервантеса та ін.
Особливою цінністю фонду стародруків є книги славнозвісної біографічної
бібліотеки «Життя видатних людей», що видавалося російським просвітителем
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Ф. Павленковим. Це, зокрема, життєписи знаменитих письменників В. Гете,
Д. Боккаччо, В. Жуковського, Ф. Достоєвського, А. Кантеміра, Жорж Санд.
Привертають до себе увагу посібники для вивчення російської літератури,
об'єднані в серію «Російська класична бібліотека», яка видавалася в минулому
столітті під редакцією А. Н. Чудинова.
Надзвичайно вартісним за змістом і формою викладу інформації є
трьохтомне видання П. Н. Польового «Історія російської словесності» [Полевой
П. Н. Исторія русской словесности съ древнъйших временъ до наших дней. В 3-х
т. / П. Н. Полевой. – СПб. : Изд. А. Маркса, 1890]. В першому томі автор
знайомить читачів з кращими зразками усної народної творчості та писемної
культури прадавніх народів, прослідковує етапи зародження та становлення
слов'янської писемності, наводить зразки древніх пам'яток – Остромирова
Євангелія, Острозької Біблії, Лаврентіївського Літопису, розкриває вплив
світових культур на розвиток писемності слов'янських народів. Чільне місце
відводиться висвітленню питань розвитку культури і духовності в Україні.
Текстовий виклад кожного тому доповнюють унікальні копії автографів, портрети
історичних та літературних особистостей, репродукції картин, малюнки, гравюри
тощо. Видання має науково-допоміжний апарат: алфавітний покажчик, примітки
автора, пристатейну бібліографію.
Цінний інформаційний матеріал закладено в трьохтомному виданні
«Загальна історія літератури». [Всеобщая история литературы. Составлена по
источникамъ и новейшим изследованіямъ, при участіи русских ученыхъ и
литераторов / Под ред. В. О. Корша. – СПб. : Изд. К. Риккера, 1880–1885. – Т. 1–
3.]. Загальні питання розвитку писемності, література Стародавнього Сходу,
Греції і Риму знайшли висвітлення в першому томі видання. Літературі
європейських народів, арабів та євреїв в епоху середньовіччя присвячено
наступний том. Європейській літературі «нових часів», історичному огляду,
літературному процесу слов'янських народів відведено провідне місце в
заключному томі видання.
Чільне місце у фонді стародруків посідає прижиттєве видання відомого
російського літературознавця, академіка Петербургської АН О. М. Пипіна «Огляд
історії слов'янських літератур». [Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзоръ исторіи
славянскихъ литературъ / А. Н. Пыпин, В. Д. Спасович. – СПб. : Тип. О. Бакста,
1865. – 536 с.], в якому прослідковано розвиток літературного процесу
слов'янських народів: болгар, сербів, чехів, поляків, росіян. В окремий підрозділ
виділено українську літературу, зокрема творчість письменників західноукраїнських земель.
Вагому наукову цінність являє собою монографія М. Халанського
«Великоруські билини Київського циклу», яка вийшла друком у Польщі в 1885 р.
[Халанскій М. Великорусскія былины Кіевскаго цикла. Отдъельный оттиск из
«Р.Ф. Въестника» М. Халанскій / М. Халанскій. – Варшава : Тип. М. Земкевича,
1885. – 235 с.].
Розділ фонду «Природничі науки» нараховує 193 примірники книг, брошур,
журналів 1859–1948 рр. випуску здебільшого приватних видавництв Санкт140

Петербургу (М. Стасюлевича, М. Хана, Я. Трея, А. Деврієна, О. Бакста ін.) та
Москви (А. Гладунова, Кушнерева и Кº, Левенсона, Ю. Лепковського). Окремі
книги вийшли друком в Києві, Харкові, Кракові, Житомирі. Частина видань має
науково-допоміжний апарат, зокрема передмову, зміст, алфавітний покажчик,
список літератури тощо. Розділ укомплектований літературою, що надійшла в
основному з бібліотек м. Харкова (державної ім. В. Короленка, гімназії,
громадської бібліотеки), Рівного (реального училища, краєзнавчого музею), міста
Дубно (чоловічої гімназії).
Зміст представлених видань: людина та навколишнє середовище, фізикоматематичні науки, хімія, науки про землю, біологічні науки. Найбільше книг з
питань природознавства, про флору і фауну Землі.
Чимало друкованих видань мають науково-пізнавальне значення для
сучасних користувачів. Серед них – Дарвін Ч. «Ілюстроване зібрання творів».
[Дарвин Ч. Иллюстрированное собрание сочинений / Пер. и ред. проф.
К. Тимирязева / Ч. Дарвин. – М. : Тип. Кушнерева и Кº, 1907.]. 8-томне зібрання
творів відомого англійського природодослідника Чарльза Дарвіна в російському
перекладі має переваги перед іншими, навіть англійським. До нього є коротка
записка, складена Дарвіним в 1858 році, вміщена також стаття професора
К. Тімірязєва щодо значення матеріалістичного вчення Дарвіна про історичний
розвиток живої природи Землі, про єдність і досконалість органічного світу. В
першому томі подані автобіографія вченого та його славнозвісний твір
«Походження видів шляхом природного добору або Збереження обраних порід у
боротьбі за життя». У другому томі міститься «Щоденник досліджень» Дарвіна
під час подорожі навколо світу на кораблі «Бігль». Двотомна праця «Про
мінливість приручених тварин і культивованих рослин» ввійшла в наступні томи.
В праці «Походження людини і статевий добір» (Т. 5, 6) автор аналізує
проблему походження людини від тваринних предків, теорію статевого добору. В
сьомому і восьмому томах вміщений науковий доробок вченого про тварин і
рослин в домашніх умовах, відомості про переписку Дарвіна, його листи, спогади
сина Франсіса, стаття Тімірязєва «50-річний ювілей дарвінізму».
В науковій праці професора імператорського університету Св. Володимира
Ващенко-Захарченко М. Є. «Історія математики» [Ващенко-Захарченко М. Е.
История математики. Исторический очерк развітія геометріи. Т. 1. /
М. Е. Ващенко–Захарченко. – Кіевъ : Тип. Императ. Ун-ва Св. Владиміра, 1883. –
684 с.] вміщена історія розвитку геометрії та алгебри в різні часи, описані
іонійська, платонівська, олександрійська та ін. школи.
Наукова праця Е. Реклю «Земля. Опис життєвих явищ земної кулі»
[Реклю Э. Земля. Описание жизненных явлений земнаго шара / Э. Реклю. – СПб. :
Тип. А. Ильина. – 1878–1882]. Книга перша «Суша» дає опис життєвих явищ на
материках і землях, розповідає про циркуляцію води в природі, підземні сили. В
другій книзі «Океан – атмосфера життя» йдеться про складові океана, атмосферу,
флору, фауну, життя людини в природі, її вплив на природу. Подано відомості
про інші наукові твори, в яких йдеться про описані явища природи.
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Про життя тварин розповідається в однойменній книзі Альфреда Брема
[Брэм А. Жизнь животных / Пер. с нем. ; Ред. проф. П. Лесгафт: В 13-ти тт. /
А. Брэм. – СПб. : Просвещение, 1900]. Багатий матеріал призначений для школи і
домашнього читання. У фонді зберігаються тт. 1, 2, 3, 8 (част. 3).
Цінною в краєзнавчому аспекті є книга П. Тутковського «Карстові явища і
самобутні артезіанські ключі в Волинській губернії» [Тутковский П. Карстовыя
явления и самобытные артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи. Ст. 1-я.
Провалы почвы на Полесской железной дороге / П. Тутковский. – Житомир : Тип.
М. Дененмана, 1910. – 148 с.]. Автор дає характеристику карстових явищ на
Волині, які спричинили в різні періоди провали грунту, в т.ч. в Рівненському
уїзді. Є список членів Товариства дослідників Волині, таблиці.
Техніка і технічні науки представлені 12 книгами, випущеними у 1871–
1948 рр. видавництвами Санкт-Петербурга, Москви, Києва.
Зміст видань розділу: машини та їх експлуатація в промисловому
виробництві, технічні винаходи, взуттєве, столярне виробництво. За типами
видань представлена довідкова, наукова, науково-виробнича та науковопопулярна література.
Заслуговує на увагу «Ілюстративний технічний словник» на 6-ти мовах
(німецька, англійська, французька, російська, італійська, іспанська), складений
інженером А. Шломаном. Представлений том 4: «Двигуни внутрішнього
згорання» (СПб, 1908). Видання вміщує 1000 малюнків, багато формул, цікавих
для інженерно-технічних працівників сфери машинобудування і транспорту. Є
науково-допоміжний апарат: передмова, зміст, список укладачів даного тому,
алфавітний покажчик для російської мови.
Цікавою є книга «Подвиги людського розуму» [Подвиги человеческаго ума.
Общепонятное изложеніе изобретеній и технических производствъ / Сост. проф.
Бобрикомъ, Бетгеромъ, Колемъ, Лукенбахеромъ и др. ; Пер. с нем. П. Ольхина.
Т. 3: – СПб. : Тип. М. Вольфа, 1871. – 638 с.]. Даний том складається з 3-х
розділів. В першому «Обробка органічних речовин» дана характеристика
органічних речовин, описані процеси виготовлення продуктів харчування: (муки,
цукру, вин та інших міцних напоїв), табачних виробів, свічок, мила, ефірних
масел, каучуку тощо. В другому розділі «Механічна обробка сирих речовин»
йдеться про машинобудування, проведення слюсарних, токарних робіт, обробку
дерева, ткацтво та ін. галузі виробництва. Третій розділ – «Обробка шкіри» –
присвячений питанням виробництва шкіряних виробів.
Книга президента Британської асоціації Вільяма Уевелля «Історія
індуктивних наук» [Уэвелль В. История индуктивных наук от древнейшего и до
настоящего / Пер. с англ. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина / В. Уэвелль. – СПб. :
Изд-во «Рус. книжной торговли», 1867–1869] вийшла друком в 3-х томах. У фонді
зберігаються тт. 2, 3. В науковому доробку автора відтворена історія механіки,
механічних наук, фізики, хімії, мінералогії, геології, астрономії та ін.
У розділі «Сільське господарство» налічується 20 книг 1874–1925 рр.
видання, які були випущені в Санкт-Петербурзі, Москві, Києві та надійшли в
основному з бібліотек м. Харкова.
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Представлені різні галузі сільського господарства. Зокрема є книги про
природничо-наукові і технічні основи сільського господарства, з питань розвитку
рослинництва (садівництво, городництво, квітникарство ін.), лісового
господарства, тваринництва, зоотехніки та ветеринарії.
Цінними для користувачів є чимало видань розділу, зокрема: Мещерський
А. П. «Листи сільського господаря» [Мещерский А. П. Письма деревенскаго
хозяина / А. П. Мещерський. – СПб. : Тип. А. Суворина, 1896. – 322 с.].
Тютюнництво [Табаководство. Практическое руководство къ развъдънію
табаку. Подробное описаніе наиболее употребитъльных пріемовъ выращивания,
планировки, уборки, сушки (огневой и простой) и изготовленія табаку для
продажи / Сост. В. С. Щербачевъ. – СПб. : Тип. А. Девриена, 1884. – 192 с.].
Описані різні сорти тютюну, географія вирощування цієї культури (на Україні –
Чернігівська, Київська, Подольська, Полтавська, Волинська та ін. губернії),
технологія обробки, шкідливий вплив рослин і тварин, хвороби тютюну та засоби
їх запобігання. Текст доповнюють 20 літографій.
Привертає увагу «Загальнодоступний лікувальник» [Общедоступный
лечебникъ домашнихъ животныхъ съ особеннымъ отделом о содержаніи и уходъ
за ними / Сост. Я. М. Шмулевичъ. – Изд. 3. – СПб. : Тип. А. Девриена, 1896. –
470 с.].
Складається з 2-х книг: про здорову і хвору тварину. В першій описані
анатомія і фізіологія, гігієна, акушерство, догляд за здоровими тваринами. В
другій книзі дається характеристика перших ознаків хвороби, захворювання
різних органів тварин, інфекційні хвороби, лікувальні засоби, вміщені урядові
закони і розпорядження по запобіганню епідемій хвороб.
У розділі «Медицина та медичні науки» представлено 124 примірники книг
та брошур. Хронологічні рамки – 1857–1946 рр. Література видана в СанктПетербурзі, Москві, Києві, Харкові в основному приватними видавництвами
(Я. Трея, Б. Хавкіна, І. Варшавчика, А. Дорре та ін.) Фонд розділу сформований з
надходжень із бібліотек Харкова та Рівного. Представлені всі типи документів:
наукові, довідкові, учбові, науково-виробничі, науково-популярні. За змістом це
документи з гігієни, епідеміології, патології, клінічної медицини, терапії,
внутрішніх хвороб, хірургії, інфекційних хвороб, психіатрії, урології,
оториноларингології і офтальмології, гінекології, педіатрії. Чимало видань
заслуговують на увагу.
У розділі «Географія» представлено 134 документи – книги, більшість з
яких видано у Санкт-Петербурзі та Москві: типографіях М. Стасюлевича,
М. Щепкіна, О. Плюшара, В. Безобразова, О. Пороховщикова, Н. Лебедева,
товариства «Общественная польза»; чимало видань картографічного закладу
О. Ільїна, редакції журналу «Земля и люди», «Брокгауз-Ефрон», А. Девріена,
товариства М. Вольф, книговидавництва Герман Гоппе; типолітографії товариства
І. Кушнерев и Кº, типографії товариства І. Ситіна.
Деякі книги видані у Харкові в типографії губернського Правління, у
видавництві «Союзъ» Харківської Кредитної Спілки Кооперативів. Хронологічні
рамки видань: 1839–1935 роки.
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У фонді представлені багатотомні праці з географії різних країн світу,
історії географічних відкриттів, звіти географічних товариств, експедиції,
подорожі, а також документи про природні умови, явища, спосіб життя і звичаї
населення окремих країн та інше.
Головні фондоутворювачі: Харківська суспільна бібліотека, Харківська
державна бібліотека ім. В. Г. Короленка, музей-бібліотека в Рівному, Рівненська
обласна бібліотека, учнівська бібліотека Рівненського реального училища,
Рівненське російське православне благодійне товариство, бібліотека
Х. Копельмана (Рівне, Волинська губернія).
У розділі представлені наукові твори Е. Реклю, Ф. Гельвальда, А. Девріена,
К. Ріттера. Є кілька видань етнографа Афанасьєва-Чужбинського О. С. «Подорож
у Південну Росію. Нариси Дніпра», де описується судоходство, рибальство, побут
сільських жителів, які проживають по Дніпру і Дністру [Афанасьев
А. С. (Чужбинській). Поездка въ Южную Россію. Очерки Днъпра /
А. С. Афанасьев. – СПб. : Кн. изд. Германъ Гоппе. – 1893. – 452 с.], а також
етнографічні дослідження професора Київського університету А. Котляревського
[Погребальные обычаи славянъ: Изследование А. Котляревскаго. – М., 1868. –
252 с.].
У розділі «Мистецтво» зберігається 57 прим. документів, серед яких –
книги, журнали, альбоми, ноти 1871–1940 рр. Іх публікацію здійснено в
друкарнях Москви (видавництво І. Кнебеля), С.-Петербурга (друкарня
І. Стародухова),
Московсько-Ленінградському
видавництві
«Академія»,
музичному видавництві В. Бессель і Кº. Окремі книги вийшли друком у Львові та
Варшаві.
Укладачі фонду стародруків з питань мистецтва Рівненський міський музей,
Рівненська гімназія, Рівненське Російське Благодійне Товариство, Публічна
бібліотека м. Харкова.
Переважають видання з таких видів мистецтва: живопис, архітектура,
музика.
Цінною для вивчення історії мистецтва є праця Моріца Каррера «Мистецтво
в зв'язку із загальним розвитком культури і ідеали людства» [Каррьер Мориц.
Искусство въ связи съ общим развитиемъ культуры и идеалы человечества:
Сочиненіе. – Т. 2 : Эллада и Римъ / Пер. Е. Корша / Мориц Каррьер. – Изд.
К. Солдатенкова. – М. : Тип. Грачева, 1871. – 484 с.]. Автор досліджує історію і
культуру Греції, утворення Аристократичної республіки, зародження
Олімпійських ігор, розвиток мистецтва слова, музики, архітектури, живопису,
драматургії, філософських наук тощо.
Другий розділ книги цілком присвячено культурно-історичному розвитку
Риму. В окремі підрозділи виведено такі події як злиття Сходу і Заходу в
Олександрії, боротьба язичництва і християнства та ін.
Бібліографічною рідкістю є книга Р. Розенберга «Історія мистецтва від
стародавніх часів до наших днів» [Розенберг Р. Исторія искусства съ древнихъ
временъ до наших дней / Пер. съ нъм. О. О. Павловской ; подъ ред. проф. ист.
искусствъ А. А. Павловскаго / Р. Розенберг. – СПб. : Тип. И. Скороходова, 1905. –
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336 с.], де досліджено зародження і розвиток видів і жанрів мистецтва в країнах
Візантії, Сірії, Єгипту і ін. Сфокусовано погляд на дохристиянському та
ісламському мистецтві, розквіті італійського Відродження.
Наукові розвідки та узагальнення в царині музичного мистецтва знайшли
відображення в книзі Л. Саккеті «Нариси загальної історії музики» [Саккети Л.
Очеркъ Всеобщей исторіи музыки. - 2-е изд., испр. и доп. - (Собственность
издателей) / Л. Саккети. – СПб. ; М. : В. Бессель и Кº, 1891. – 308 с.]. Автор
простежує процес розквіту музичних жанрів від первісного стану до цілковитого
утвердження серед китайського, арабського, європейського народів. В окремий
розділ виділено дослідження музики перших століть християнства, зародження та
становлення органного, оперного мистецтва. В детальному викладі представлена
музика слов'янських народів.
Заслуговує на увагу фундаментальне 5-ти томне видання І. Грабаря «Історія
архітектури». В об'ємному вступі окреслено загальні питання розвитку
російського мистецтва. В окремий розділ виділено «Барокко України».
Розділ «Енциклопедії та словники» включає 147 документів, які видавались
у Санкт-Петербурзі (типографія акціонерного товариства Брокгауз і Ефрон»,
типолітографія І. А. Ефрона, книговидавниче товариство «Просвіта»). Одна книга
видана у Вільні (Прибалтика).
Крайні дати: 1864–1906. У фонді представлені багатотомні енциклопедичні
та окремі словники, біографічні довідники.
Головні фондоутворювачі: Правління Спілки радянських письменників,
книгозбірня Будинку літератури ім. В. Блакитного, міський музей-бібліотека в
Рівному, Рівненська обласна центральна бібліотека, бібліотека Гродненської
чоловічої гімназії.
Тексти творів вищезгаданої серії доповнені коментарями та примітками про
історію їх написання, ілюстраціями сюжетів, портретами історичних осіб, видами
місцевості, деталями побуту тощо.
Одна з найстаріших книг розділу – «Твори, листи і вибрані переклади»
А. Д. Кантеміра [Кантемир А. Д. Сочиненія, письма и избранные переводы. С
портретомъ автора, со статьею о Кантемиръ и съ примечаниями В. Я. Стоюнина.
I. Сатиры, мелкія стихотворенія и переводы въ стихахъ / А. Д. Кантемир. – СПб. :
Изд. И. Глазунова, 1867. – 560 с.]
Привертає до себе увагу видання під назвою «Драматична трилогія»,
автором якого є один з класиків знатного родового сузір'я літераторів – граф
О. К. Толстой [Толстой А. К., Гр. Драматическая трилогія: I. Смерть Іоанна
Грознаго. II. Царь Федоръ. III. Царь Борисъ / А. К. Толстой. – СПб. : Тип.
М. Стасюлевича, 1884. – 558 с.].
Творчості Л. М. Толстого присвячено літературно-критичний нарис
Л. Оболенського: «Л. М. Толстой його філософські і моральні ідеї [Л. Н. Толстой
его философскія і нравственныя идеи: Критическій этюдъ Л. Е. Оболенскаго. –
(Изд. журнала «Русское Богатство») / Л. Н. Толстой. – СПб. : Тип. В. Комарова,
1886. – 56 с.], який побачив світ при житті класика.
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Цінністю фонду стародруків є твір етнографа і історика М. Костомарова –
драма «Кремуцій Корд» [Костомаров Н. Кремуцій Кордъ: Сочиненіе /
Н. Костомаров. – Петербург : Тип. П. Кулиша, 1862. – 80 с.].
Фонд рідкісних та цінних документів відображений у каталогах і
картотеках, тематичних бібліографічних покажчиках Рівненської державної
обласної бібліотеки.
У 90-х на початку 2000-х років фонд цінних і рідкісних документів
опрацьовували бібліотечні працівники: В. Т. Бендюг, Л. Ф. Буза, М. Ф. Гриськова,
Г. Л. Дзівак, Г. О. Дмитрієва, Л. П. Зиткіна, Г. О. Споденюк, Л. М. Стадницька,
Н. Л. Плетьонка, Л. А. Шапірко.
До фонду організовано доступ користувачів, який відбувається у
присутності бібліотекаря. В РОУНБ створено електронний каталог документів
фонду. Читачі мають можливість працювати зі стародруками. Бібліотека
розпочала оцифрування документів фонду і представляє е-версії на сайті
бібліотеки (http://libr.rv.ua), що значно покращило доступ до них.
На основі ФРЦД створено бібліографічні покажчики: «340 років
Берестецькій битві: анот. бібліогр. довід. / Упоряд.: К. В. Краєвська ; наук. кер.:
Г. В. Бухало. – Рівне, 1991. – 178 с.»; «Україна: Історія. Народознавство: анот.
бібліогр. довід.: В 2-х ч. / Укл. К. В. Краєвська ; наук. кер.: С. І. Шевчук; за ред.
Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип. В. П. Ярощук. – Рівне, 1994.
Ч. 1 – 216 с.
Ч. 2 – 181 с.
Укладання статті закінчено у 2001 році. У наступні роки велася робота по
визначенню документів для доповнення фонду.
Список використаних джерел
1. Державний архів Рівненської області, Ф. Р 1146, оп. 2, спр. 152, арк. 199.
2. Державний архів Рівненської області, Ф. Р 1146, оп. 2, спр. 160, арк. 5.
3. Ярощук В. П. Фонд рідкісних і цінних документів Рівненської обласної універсальної
наукової бібліотеки / В. П. Ярощук // Регіональна бібліотека в сучасному соціальнокультурному контексті : до 60–річчя з дня заснування б-ки : зб. ст. і тез. доп. наук.-практ. конф.
– Рівне, 2002. – С. 39–54.
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Войтович Наталія Василівна – зав. відділом обслуговування користувачів
у читальній залі Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека» Рівненської обласної ради
Волян Наталія Петрівна – головний бібліотекар відділу маркетингу та
наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека» Рівненської обласної ради
Гетманчук Вікторія Олександрівна – директор Комунального закладу
«Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради
Горошко Надія Володимирівна – директор Рівненської міської бібліотеки
мкр. Ювілейний
Гупалюк Вікторія Олександрівна – директор ЦБС м. Рівне
Ковальчук Юлія Олегівна – бібліотекар відділу маркетингу та наукової
роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека» Рівненської обласної ради
Кожан Неоніла Михайлівна – зав. відділом акумуляції краєзнавчих
документів та бібліографії Комунального закладу «Рівненська обласна
універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради
Кондратюк Ірина Богданівна – вчений секретар Наукової бібліотеки
Національного університету водного господарства та природокористування
Кравченко Сергій Володимирович – завідувач відділом організаційнометодичної роботи та зв’язків з громадськістю Комунального закладу «Рівненська
обласна бібліотека для молоді» Рівненської обласної ради
Лісова Лариса Мефодіївна – директор Комунального закладу «Рівненська
обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради
Максимчук Валентина В’ячеславівна – провідний бібліограф відділу
формування бібліографічного ресурсу, формування БД та обслуговування
користувачів Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека» Рівненської обласної ради
Онофрійчук Наталія Андріївна – зав. науково-методичним відділом
Комунального закладу «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської
обласної ради
Рубан Марія Анатоліївна – провідний бібліограф Комунального закладу
«Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради
Семенюк Галина Потапівна – заступник директора з наукової роботи
наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету
Слесаренко Лілія Сергіївна – заступник з внутрішньої бібліотечної роботи
Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Рівненської обласної ради
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Сотнічук Лариса Іванівна – заступник директора з навчально-виховної
роботи Рівненської загальноосвітньої школи № 3 Рівнеської міської ради
Ступницька Світалана Петрівна – зав. відділом маркетингу та наукової
роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека» Рівненської обласної ради
Усович Ірина Вікторівна – провідний методист відділу маркетингу та
наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека» Рівненської обласної ради
Устинова Марія Сергіївна – бібліотекар Рівненської загальноосвітньої
школи № 3 Рівнеської міської ради
Шарафан Світлана Петрівна – директор Рівненської обласної бібліотеки
для дітей в 1995–2000 рр.
Шишкова Тетяна Михайлівна – провідний методист методист відділу
маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна
універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради
Щербан Раїса Миколаївна – головний бібліотекар Комунального закладу
«Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради,
заслужений працівник культури України
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