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Збірник містить матеріали круглого столу «Майстерність популяризувати книгу», що відбувся в
Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Тут уміщено тексти виступів учасників та рекомендації з
питань підтримки та просування книги і читання публічними бібліотеками Рівненщини. У збірнику висвітлені
такі проблемні питання: читання дітей, робота бібліотек області у напрямку просування читання в соціальних
мережах, використання в обслуговуванні читачів електронних пристроїв як засобів читання. Представлені:
інноваційний досвід популяризації читання серед різних груп користувачів через організацію середовища та
інсталяцій, залучення волонтерів, впровадження нестандартних форм роботи, проектна діяльність тощо.
За матеріалами круглого столу з метою посилення роботи бібліотек області у напрямі популяризації
книг та читання, розроблені спільні рекомендації з питань сучасного розвитку інфраструктури читання, якісного
формування книжкових фондів та електронних ресурсів, популяризації книг різними формами та засобами,
організації книжкового середовища бібліотек міст та сіл.
Видання буде корисним бібліотечним фахівцям закладів різних систем і відомств, викладачам і
студентам бібліотечних спеціальностей, представникам влади та недержавних організацій, які зацікавлені у
розвитку культури та бібліотечної галузі Рівненщини.
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СЛОВО ПРО КОЛЕГУ – КОРИФЕЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ЛЮДМИЛУ ЯКІВНУ МЯЧИНУ
Ярощук Валентина Петрівна, директор
Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки,кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України
Мячина Людмила Яківна… Якщо були знані в місті
люди, які працювали у бібліотеці, то це – Людмила
Яківна. Її часто називали «жінка з гарною косою». Гарна,
усміхнена, врівноважена усім своїм видом, із зачіскою,
тепер би сказали, як у Юлії Тимошенко, лише з темним
волоссям. Таку зачіску носили у 50-х роках, а Людмила
Яківна з нею була до останнього.
Вона народилася 19 жовтня 1926 році у селі
Ярославка Ружинського району Житомирської області,
українка. До війни закінчила 7 класів. Приїхала на
Рівненщину і 7 серпня 1949 року була прийнята на
роботу палітурницею, а вже у 1950 році працювала
помічником
бібліотекаря.
Закінчила
Дубенське
культурно-освітнє училище та Харківський бібліотечний
інститут (у 1962 р.). [2, С. 6]
З 1 листопада 1961 року була призначена на посаду
Людмила Яківна Мячина (1926-2008)
завідувачкою читальної зали Рівненської обласної
бібліотеки. А 1 серпня 1988 року, у зв’язку з виходом на пенсію, звільнена. Після чого
періодично її запрошували на роботу на заміни в бібліотеку, і остаточно вона пішла на
пенсію у березні 1990 року. [1, С. 8] За цими скупими датами у Людмили Яківни пройшло
все життя у бібліотеці з читачами, книгами, колективом. Вона розпочала свою роботу в
читальній залі у приміщенні на вул. Червоноармійській, а в 1970 році, коли було виділено
приміщення на проспекті Миру, розгорнула роботу там. Усе місто користувалося послугами
читальної зали, там завжди було чимало відвідувачів, стояли черги, працівники виносили з
фонду тисячі книжок і періодики. З нею працювали Є. Т. Несененко, М. Крижовець,
Р. П. Мельник, Н. О. Нікітіна, В. Д. Кундюк. За два роки послугами читальної зали
скористалися 37 тис. читачів, їм було видано 160 тис. прим. книг і періодики. [3, С. 44]
1981 року читальну залу перемістили в приміщення новозбудованої бібліотеки, де
утворилося сім підрозділів: читальна зала соціально-економічної літератури, читальна зала
для наукових працівників, загальна читальна зала, читальна зала поточної періодики,
читальна зала з бібліотекознавства та бібліографії, читальна зала нових надходжень. Кожен з
цих структурних підрозділів мав свої завдання, загальне керівництво роботою здійснювала
Л. Я. Мячина. [3, С. 44]
Людмила Яківна була безпартійною, вихована радянською системою. Вона
продуктивно працювала на ідеологічній ниві. Хороший організатор бібліотечної роботи і
відмінний пропагандист книги. У нашому місті її знали в багатьох колективах, впізнавали на
вулиці. Вона організовувала найважливіші заходи, започатковані й проведені бібліотекою.
Мала ділові контакти з широким колом лекторів товариства «Знання», літераторами,
письменниками, літературознавцями, викладачами вищих навчальних закладів і
компетентними читачами. Про читачів можна говорити окремо … Це були активні читачі,
які брали участь у заходах, виступали на них, і взагалі товаришували з Людмилою Яківною
впродовж багатьох років – С. С. Дорошенко, Ф. І. Чубунов, М. В. Бродський,
А. Й. Меремінський, Л. А. Максименко. На літературних вечорах у читальній залі побували
М. Вінграновський, М. Жулинський, В. Канівець, О. Богачук.
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Вона не тільки вміла організувати масові заходи, але і блискуче виступала на них. Не
користувалася текстом, а вільно володіла словом, викладала думку просто, трималась
артистично. Цим вона й запам’яталася. Людмилі Яківні було притаманно формувати виступи
емоційно, поєднуючи складні тези з чуттєвими і емоційними замальовками з тексту, твори зі
спогадів чи відомостей про автора. Після її виступу виникало бажання прочитати твір.
Наприкінці 80-х років, у період початку перебудовчих процесів, на теренах «товстих»
літературно-художніх журналів з’являються твори заборонених авторів, які розкривали
звірину сутність сталінської політики. Людмила Мячина перша з тих, хто їх читає,
рекомендує і організовує обговорення. Так у 1986 році створюється читацький літературний
клуб «Співрозмовник», котрий об’єднав любителів читання непересічних рівнян. Новація
полягала в тому, що всі учасники могли вільно викладати свою думку, без кальки та
попереднього перегляду тексту бібліотекарем. Безумовно, сміливих у судженнях було не так
багато. Здебільшого в дискусіях спиралися на публікації в журналі «Огонек», у
«Літературній газеті», як флагманах, яким «дозволялося» висловлювати певну думку. Для
проведення таких камерних заходів необхідно було оформити приміщення, середовище, що
сприяло б розвитку цієї форми роботи. Людмила Яківна відгукнулася на пропозицію
директора бібліотеки щодо виділення частини приміщення підсобних фондів читальної зали
під облаштування зали для проведення масових заходів. Заступнику директора з
господарства П. Л. Барану було доручено придбати м’які меблі, а за ескізами київських
художників виготовили і встановили горельєфи. Так створився новий читацький клуб
«Співрозмовник». Він почав працювати у новій «Світлиці», котра, як і клуб, діє сьогодні.
Ювілей клубу гучно відзначали у 2006 та 2016 роках за участю незмінного учасника Стелли
Василівни Русіної.
Людмила Яківна вміла працювати з колегами, робила їх однодумцями і товаришами
незважаючи на вік. Тому багато з її колег, наприклад, Ніна Олексіївна Нікітіна та Олена
Іванівна Сисюк, стали її послідовниками.
Л. Я. Мячина декілька каденцій обиралася головою профспілкової організації
бібліотеки. Роботу свого комітету профспілки вона спрямовувала на покращання дозвілля
працівників та побуту в бібліотеці. Це, для прикладу, щорічні новорічні вечори-вистави, що
відбувались у колективі і про які ходили спогади та легенди, а також влаштування обідів в
бібліотечній їдальні з гарячим харчуванням. У час тотального дефіциту товарів широкого
вжитку в бібліотеці влаштовувалися виїзні магазини для придбання постільної білизни
працівниками бібліотеки. Так вона відгукувалася на потреби людей.
Людмила Яківна за відмінну роботу була нагороджена нагрудними значками
«Переможець соцзмагання», «Ударник X п’ятирічки», «Ударник XI п’ятирічки», «За активну
роботу в товаристві «Знання»», медаллю «Ветеран праці», численними грамотами від органів
управління бібліотекою, в тому числі від Міністерства культури СРСР та УРСР. У 1991 році
Людмила Яківна Мячина була нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР
відповідно Указу Президії Верховної Ради УРСР.
Світлому образу цієї людини цього року ми присвячуємо нашу професійну розмову,
круглий стіл, де ми хочемо підсумувати набутий досвід популяризації літератури,
запровадження нових форм роботи, а також обговорити шляхи до інноваційних форм, котрі
будуть актуальними в роботі з користувачами.
Список використаних джерел
1. Архів Рівненської обласної універсальної бібліотеки, ф. – , оп., од. зб. 20, С. 8.
2. Архів Рівненської обласної універсальної бібліотеки, ф. – , оп., од. зб. 232, С.6.
3. Нікітіна Н. О. В центрі уваги читач / Н. О. Нікітіна. Головна книгозбірня області:
Історія і розвиток : до 55-річчя від дня засування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. – С. 43-46.
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Промоція дитячого читання: від стратегічного бачення
до практичного вирішення
Лісова Л. М., директор Рівненської
обласної бібліотеки для дітей
Маємо ситуацію:
позитив
1. Інтерес до дитячої книги є («мишка» не з’їла книжку).
2. Дитяча література є (класика + сучасність, багато нових імен, більше 100 видавництв
видає дитячу літературу).
3. Бібліотекарі-фахівці (понад столітній досвід роботи дитячих бібліотек + система
підвищення кваліфікації).
негатив:
1. Недостатня наявність сучасних дитячих книг у фондах бібліотек (особливо в
сільських – майже повна відсутність).
2. Як наслідок – незнання цієї літератури (особливо сільськими бібліотекарями).
Стратегічне бачення:
1. Державна програма підтримки читання (за аналогом закордонних).
2. Державна програма «Українська книга»:
- повинна бути якіснішою за відбором книг;
- мати не менше 30% дитячої літератури (бо в структурі вікового обслуговування
населення діти займають від 30% до 50%);
- тираж, який би забезпечив потрапляння цієї літератури в кожну бібліотеку (в тому
числі і сільську).
3. Соціальне партнерство в промоції читання (в тому числі ЗМІ).
4. Врахування вікових етапів та особливостей читацького розвитку:
- дитячий (6-9 років);
- перехідний від дитячого до підліткового (10-11 років);
- підлітковий (12-13 років);
- перехідний від підліткового до юнацького (14 років).
5. Ігрові форми заходів (вікторини, конкурси, квести) або використання ігрових
елементів при проведенні інших форм роботи з читачами.
6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Що практично робимо сьогодні:
1. Всеукраїнський тиждень дитячого читання.
2. Конкурс «Найкращий читач України» (громадська організація «Форум видавців» і
Національна бібліотека України для дітей ).
3. Проекти «Україна читає дітям» («Відомі рівняни читають дітям»).
4. Всеукраїнська ініціатива «Додай читання» (письменниця Євгенія Пірог):
- альманах «Блискуче перо»;
- книжкові шпаківні;
- літературний фестиваль для дітей «Дивокрай»;
- марафон родинного читання «Тату, почитай!».
5. Програми обласної бібліотеки для дітей:
- «Через маленьку книгу – у великий світ»;
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- «Бібліотека йде до Вас»;
- «Літо на книжковій галявині» тощо.
6. Лекторії, вітальні, студії, клуби за інтересами; зустрічі з письменниками та
презентації нових книг.
7. РТБ – програма «Невгамовні дослідники», рубрика «Книжкові скарби» – за 20142016 роки випущено 27 сюжетів.
8. «Краще. Сучасне. Дитяче» (методичні поради вчителям, бібліотекарям, батькам щодо
ознайомлення з кращою сучасною українською літературою для дітей – 2 випуски).
9. Розміщення на сайтах інформації про найпопулярніші видання (ТОП-10, ТОП-20).
10. Електронні інтерактивні ресурси:
- веб-квести, корпоративний сайт «Бібліоігротека» – 14 учасників-бібліотек для дітей
області (розробка провідного бібліографа С. Молчанової);
- віртуальні бібліографічні мандрівки «Казкова подорож Україною», «Чарівна країна
дитинства» за творчістю Н. Забіли, «Планета казок Джанні Родарі», «Чарівна подорож
Рівненщиною» за творчістю рівненських письменників та віртуальне пізнавально-ігрове
досьє «Мандрує світом хитрий Лис» (розробка провідного бібліографа М. Романової).
В основі віртуальних біографічних мандрівок лежать ознайомлення з біографіями і
творчістю авторів, впізнавання творів за уривками з мультфільмів та аудіоказок,
розгадування питань за прочитаними казками, відгадування імен літературних героїв.
У віртуальному пізнавально-ігровому досьє, присвяченому 160-річчю від дня
народження І. Франка, з уст лідера та вокаліста гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука
школярі дізнаються про життя та творчість відомого письменника. Читачі разом з Лисом
Микитою подорожують дорогами казкового лісу та знайомляться з його героями. Хитрий
Лис допомагає дітям узагальнити свої знання про казку та її види, загадує загадки, задає
«хитрі» запитання за прочитаними казками та проводить аудіо- та відео-вікторини.
До всіх ресурсів подані рекомендаційні списки творів письменників та літератури про
них.
За допомогою таких цікавих форм роботи підвищується інтерес дітей до читання,
популяризується краща література, формується культура читання.
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Книжкова інсталяція – нова форма популяризації літератури
у молодіжній бібліотеці
Патрикей С. А., заступник директора
Рівненської обласної бібліотеки для молоді,
кандидат історичних наук
Книжкові виставки, як напрям бібліотечно-інформаційної діяльності, з’явилися ще в
середині ХІХ століття. Сьогодні це настільки обов’язкова форма популяризації літератури до
якоїсь певної дати чи події в суспільстві, що книжкові виставки сприймаються здебільшого
як частина бібліотечного інтер’єру. Та в наш час є низка обставин, що змушують по-новому
поглянути на організацію та використання книжкових експозицій. Це пов’язано з великою
кількістю нової літератури, зайнятістю сьогоднішніх читачів, з пониженою увагою молоді до
читання, з більш вимогливим підходом деяких читачів до вибору книг. Отже, сучасна
книжкова виставка повинна бути комфортною, доступною, актуальною та естетично
оформленою а особливо у молодіжній книгозбірні. У зв’язку з цим Рівненською обласною
бібліотекою для молоді успішно впроваджуються виставки-інсталяції.
Книжкова інсталяція – це просторова композиція, створена з книжкових видань, різних
матеріалів та форм. Мета книжкової інсталяції – створення об’ємної художньої композиції
чи тривимірного середовища в певному просторі. Книги, в комбінації з іншими предметами,
звільняються від своїх традиційних функцій читання і набувають нових естетичних функцій.
Інсталяція потребує фантазії, видумки, неординарного мислення. Як правило, інсталяція
спонукає до чогось: поглянути на якусь річ під іншим кутом зору, звернути увагу на якусь
проблему, часом, вона просто покликана розважити, вразити чи шокувати – «зачепити за
живе». Молоді працівники Рівненської обласної бібліотеки для молоді мають значний досвід
створення книжкових інсталяцій.
До Бібліотечного велосипедного туру «Крути педалі вперед!» між бібліотеками Рівного
молодіжна книгозбірня створила відеоінсталяцію «Пристанок для BOOKROVЕRів». Вона
символізувала прагнення до знань у будь-якому віці, незалежно від хобі та стилю життя (див.
фото 1).
З нагоди відкриття пункту публічного доступу до Інтернету, що став можливим завдяки
перемозі Рівненської обласної бібліотеки для молоді в конкурсі програми «Бібліоміст», була
створена книжкова інсталяція «Книга & комп’ютер», де на символічних книжкових
сходинках показано еволюцію носіїв інформації, починаючи від пергаменту та завершуючи
комп’ютером (див. фото 2).
До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у бібліотеці відбувся
поетичний флешмоб «Читаємо Шевченка разом», родзинкою якого стало створення
книжкової інсталяції «Борімося! Поборемо!». Ця символічна цитата була вибрана не
випадково, оскільки стала досить актуальною на фоні революційних подій, що відбувалися в
Україні наприкінці 2013-го – на початку 2014 року. Багатотомники Шевченка прикрасила
добірка цитат Великого Кобзаря, що стосуються його пророчих слів про майбутнє України
(див. фото 3).
У межах Всеукраїнської молодіжної бібліоночі «Книгою призначена зустріч»
інформаційну зону бібліотеки доповнила містична інсталяція «CUBE & Mirrors». Зараз весь
світ захоплюється сучасним мистецтвом. Ось і молоді бібліотекарі вирішили зробити репліку
до цього мистецького мейнстриму й створили свій власний арт-об’єкт «Куб і дзеркала», де
дзеркало – це хиткий місточок між реальністю і потойбіччям, що створює загадковомістичну атмосферу. А ось куб… куб кожен з відвідувачів трактував по-своєму (див. фото 4).
До 90-річчя від дня народження вірменського та українського кінорежисера Сергія
Параджанова у бібліотеці було створено «Параджанов-фойє», що символізує такий собі
«мікросвіт» з відеоінсталяцією та предметами тогочасного побуту, котрі краще ілюструють
ким був С. Параджанов (див. фото 5).
8

Рівненська обласна бібліотека для молоді стала учасником проекту Молодіжної секції
УБА «Display-кросинг», основною метою якого є популяризація такого напряму бібліотечноінформаційної роботи як організація книжкової виставки, акцентування уваги на розробці її
дизайну, сприяння професійному спілкуванню та обміну досвідом з цього питання між
фахівцями з метою удосконалення виставкової діяльності бібліотек України, пошуку нових
ідей та форм.
У Рік англійської мови в Україні «Книжковий БІГ-БЕН» завітав до Рівненської
молодіжної книгозбірні. Долучившись до проекту «Display-кросинг», бібліотекарі створили в
інформаційній зоні вражаючу виставку-імпульс з елементами інсталяції, що спонукала б
відвідувачів читати англійською мовою. «Підкладкою» виставки стало чорно-біле
«простирадло» з імітацією сторінок англомовних періодичних видань, сама ж виставка
вибудована з книг суто англійською мовою (див. фото 6).
Бібліотекарі молодіжної книгозбірні створюють і тематичні книжкові інсталяції. Так,
до різдвяно-новорічних свят читачів бібліотеки зустрічали чудові інсталяції: «Різдвяне диво»
та «Новорічна ялинка» (див. фото 7).
Нині працівники бібліотеки креативні, творчі, сповнені сил, прагнуть і надалі
реалізовувати свої можливості, енергію та професіоналізм на користь читачів, створюючи
нові та цікаві інсталяції.

Фото 1. «Пристанок для BOOKROVЕRів»

Фото 2. «Книга & комп’ютер»

Фото 3. «Борімося! Поборемо!»
Фото 4. «CUBE & Mirrors»
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Фото 5. «Параджанов-фойє»

Фото 6. «Книжковий БІГ-БЕН»

Фото 7. «Різдвяне диво»

Фото 7. «Новорічна ялинка»
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Книга. Користувач. Бібліотека: до питання просування читання
в публічних бібліотеках Рівненщини
Волян Н. П., головний
методист Рівненської ОУНБ
В системі цінностей сучасної людини читання займає вагоме місце, адже виступає
засобом отримання знань, нової інформації, проведення дозвілля. В останнє десятиліття
змінився формат читання, носії та засоби представлення інформації, поширення набуло
електронне читання, особливо в молодіжної аудиторії.
Суспільним пріоритетом культурної політики держави є підтримка та просування
книги і читання. Прийняті та підтримуються державні та регіональні програми і проекти
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги, в т.ч. місцевих
авторів, реалізуються локальні ініціативи на базі публічних бібліотек краю.
Видавництва, книготорговельні заклади, бібліотеки відіграють важливу роль у доступі
громадян до всіх сфер сучасних знань. Публічні бібліотеки сіл та міст стали важливою
складовою культурного простору Рівненщини. Саме вони забезпечують розвиток інтересу до
книги і читання у дітей та дорослих через інформаційно-документальні ресурси, книжкове
середовище, різні форми та засоби популяризації книг та читання, формують попит на
інтелектуальне дозвілля громадян.
Ефективній роботі на підтримку книги і читання сприяє соціальне партнерство
бібліотек і письменників, державних установ та недержавних організацій, засобів масової
інформації та видавців. Літературна та бібліотечна спільноти об’єднали зусилля для
підвищення статусу читання в регіоні.
Теми інноваційних підходів в обслуговуванні користувачів, пошуку нових форм
популяризації книги, просування читання та бібліотеки, розвитку соціального партнерства є
ключовими у програмах підвищення кваліфікації бібліотекарів. Для використання у
практичній діяльності спеціалістам пропонуються тематичні тренінги з інформаційної
підтримки бібліотечних веб-сайтів, соціальних сторінок для спілкування з аудиторією,
популяризації ресурсів і послуг, промоції читання. Проводяться майстер-класи з опанування
прикладних програм для створення буктрейлерів, бібліотечних відео, подкастів,
користування сучасними гаджетами тощо. Підготовлена низка методичних рекомендацій на
допомогу організації та проведення заходів з популяризації творчості письменника та книги,
здійснюється огляд цікавих практик бібліотек світу, акумулюються кращий бібліотечний
досвід та пропонуються до використання через професійні інтернет-ресурси, сайти,
друковані джерела, в т.ч. фахові видання, організовуються конкурси та фестивалі кращого
інноваційного досвіду інновацій.
Бібліотеки Рівненщини стали платформами публічного доступу до книги і читання у
різних форматах. На їхній базі організовуються літературні суспільно значимі заходи.
Бібліотекарі постійно працюють над пошуком сучасних ідей просування книги,
читання і бібліотеки у середовищі дитячої та дорослої аудиторії. Розробляються креативні
програми літературних подій та імпрез, ведеться робота, направлена на створення
комфортного середовища для інтелектуального спілкування, особливо для дітей та молоді.
Реалізуються проекти щодо просування читання, підвищення престижу книги і
бібліотеки. У ході такої діяльності бібліотекарі використовують різні форми підтримки
читання.
Бібліотеки приділяють значну увагу формуванню книжкового простору закладів:
продумана організація фондів, їх відкритість, комплекс виставок, що активізують
використання книг тощо. До практики роботи увійшли виставки-інсталяції, котрі стали
дієвим засобом впливу на формування читацької уваги, зокрема молоді. Вирізняються
креативним підходом та цікавим технічним вирішенням книжкові інсталяції обласної
бібліотеки для молоді, зокрема «Пристанок для BOOKROVЕRів», містична інсталяція
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«CUBE & Mirrors», «Параджанов-фойє» та інші. При їх підготовці використовуються не
лише книги, але й інші предмети, котрі в результаті створюють тривимірну художню
композицію в бібліотечному просторі.
Бібліотекарі активніше почали використовувати сучасні молодіжні тренди для
розвитку інтересу до читання та популяризації бібліотеки серед активної молодіжної
спільноти. Так, у приміщенні молодіжної бібліотеки була облаштована селфі-стіна, котра
стала унікальною частиною бібліотечного середовища, де відвідувачі зможуть постійно себе
«селфити» в мережі з книгою, використовуючи хештег #yunilibr або #yunilibrselfie.
Успішно працюють створені в бібліотеках літературні клуби, котрі мають багаторічну
історію діяльності. Популярності набуває робота так званої «Живої бібліотеки», де першими
«живими книгами» були письменники, літератори-початківці, які ділилися власними
історіями, досвідом та знаннями.
Підтримку традицій сімейного читання забезпечують «Кімнати сімейного читання»
для дітей та їхніх батьків (Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (РОУНБ),
Сарненська центральна дитяча бібліотека (ЦДБ)), котрі організовують та проводять голосні
читання, театральні інсценівки за мотивами дитячих творів, зустрічі з письменниками та
родинне проведення часу в бібліотеці. Традиції сімейного читання активно підтримуються в
Корецькій ЦРБ, котра здійснює обслуговування маленьких читачів разом із батьками за
«сімейним формуляром», а влітку тут відбувається «Свято читаючої родини».
Вперше в Рівному проходив літературно-мистецький проект «Рівне читає Пригоди
Тома Сойєра». Впродовж декількох місяців бібліотекарі РОУНБ проводили цикли заходів,
що включали презентації творчості Марка Твена, рольові ігри, голосні читання твору мовою
оригіналу, вікторини та олімпіада художнього перекладу уривків твору, флешмоби,
перегляди екранізацій та конкурс театральних постановок.
Особливо активною є робота бібліотек у період канікул, популярними стали програми
літнього читання: «Літня тераса» (РОУНБ), «Барви бібліотечного літа» (Радивилівська ЦРБ),
«Бібліотека під відкритим небом», «Літо. Книга. Я і друзі» (Рокитнівська ЦРБ, ЦДБ), «Книги
+ діти = ненудне літо» (с. Біловіж Рокитнівського району) тощо.
Запроваджені локальні районні бібліотечні програми. Заслуговують на увагу
ініціативи Острозької ЦРБ, наприклад, «КіноНаВухахСтояння» та «Острожчина читає».
Перша програма передбачала щотижневі виїзди до сільських бібліотек з комплектом
мультимедійного обладнання, демонстрацію художніх фільмів, інтелектуальні квести,
вікторини, огляди книжкових новинок, зустрічі з відомими острожанами, театралізоване
караоке. Проект «Острожчина читає» був покликаний популяризувати книги та читання,
просувати кращі зразки української літератури та твори місцевих авторів шляхом проведення
широкомасштабної рекламної кампанії та низки заходів (флешмобів, бібліокросів, конкурсів,
зустрічей та фотовиставок). За результатами проекту був створений відеоролик «Будь собою
– читай!».
Стимулюванню читацької активності, розширенню світогляду та розвитку інтересу до
літературної спадщини Рівненщини сприяє музейний простір, організований у книгозбірнях,
різноманітні акції та конкурси, котрі проходять у малих та великих населених пунктах
області.
Про розвиток літературного процесу краю від найдавніших часів до сьогодення
інформує краєзнавча експозиція РОУНБ – «Рівненщина літературна». Творчість окремих
письменників представлена на літературних експозиціях центральних та сільських бібліотек,
наприклад: про Андрія Кондратюка (с. Моквин Березнівського району), Юзефа-Ігнація
Крашевського й родову бібліотеку Урбановських (с. Городець Володимирецького району),
Петра Гуменюка (с. Синів Гощанського району), Миколу Жулинського (с. Боремель
Демидівського району), Миколу Пшеничного (с. Молодаве Третє Дубенського району) та
Сергія Даушкова (с. Мартинівка Дубенського району), Юрія Хабатюка (смт Мізоч
Здолбунівського району), Івана Маєвського (м. Острог), Григорія Чубая (с. Березини
Радивилівського району) й Ангеліни Оборіної (с. Теслугів Радивилівського району) та ін.
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Щороку в області проходить конкурс «Краща книга Рівненщини», заснований
Рівненським обласним відділенням УБА і покликаний виявляти кращі видання місцевих
авторів, виховувати культуру читання та любов до книги серед дітей і молоді. Активну
участь у виявленні громадської читацької думки беруть бібліотеки сіл та міст області, котрі
популяризують літераторів краю через традиційні та інноваційні форми роботи.
Кращій обізнаності мешканців краю в творах місцевих авторів, сучасному
літературному процесі сприяє проект «Письменницький маршрут», ініційований РОУНБ,
яким передбачено творчі зустрічі, автограф-сесії, дарування книг. Маршрутом охоплено
сільські та міські книгозбірні районів Рівненщини.
Впровадження цифрових технологій дозволило ефективно використовувати інтернетпростір та сервіси Веб 2.0. Вагоме значення це мало і для взаємодії з аудиторією читачів, які
не є користувачами бібліотеки. Бібліотечні веб-сайти, блоги, сторінки соцмереж стали
платформами спілкування бібліотеки і користувача довкола читання, літературної події,
послуги.
Книга стала предметом діалогу читача і бібліотекаря. Видання рекомендують,
обговорюють, популяризують через тематичні блоги, бібліотечний канал на YouTube, інші
інтернет-сервіси. Бібліотеки створюють власний мультимедійний контент про книги та
читання. Прикладами таких ресурсів є віртуальні виставки, буктрейлери, інтерактивні
літературні мапи («Ім’я Кобзаря на мапі Рівного» ЦБС м. Рівне), віртуальні ігротеки,
створені за допомогою інтерактивних модулів («Віртуальна ігротека» Рівненської обласної
бібліотеки для дітей).
Просування читання як соціально значимого фактору життя сучасної людини
потребує ефективних підходів, котрі могли б вплинути на аудиторію дорослих та молодих,
які мало читають і не користується послугами бібліотеки. Саме активна робота з
використання різних інструментів соціальних мереж та активних дій у напрямі просування
читання, унікальний авторський контент, тісна взаємодія з інтернет-аудиторією збільшила б
число прихильників читання як способу проведення вільного часу та перетворила б
бібліотеки на центри літературно-культурного життя. У бібліотеках фактично не
використовують популярні книжкові челенджі, не створюють флешбуки, не підтримують
читацькі форуми, не оприлюднюють та не складають топи, списки, рейтинги читацьких
уподобань, рекомендацій від бібліотекаря, за темами, авторами, жанрами, іншими
критеріями.
Бібліотекарі повинні виступати авторитетними оглядачами сучасних літературних
процесів, тенденцій, явищ, знавцями ситуації на ринку книги та книговидання, модераторами
читання, які засобами соціальних мереж підтримують попит на інтелектуальне дозвілля та
активізують онлайн-аудиторію до використання бібліотек.
Підтримка інтересу, реклама та доступ до контенту книги за допомогою мобільних
додатків не розвинені поки що в практичній діяльності бібліотек області.
Промоція книги і читання найбільш ефективна в умовах програмно-проектної
діяльності бібліотек, що дозволяє залучати додаткові ресурси. Розвиток літературних
традицій краю через публічні бібліотеки забезпечить підвищення культури читання,
особливо в дітей та молоді. Побудова соціального партнерства, корпоративна взаємодія на
рівноправних засадах дозволять якісно діяти у напрямі задоволення потреб спільноти у
читанні та книзі. Використання інноваційних технологій, підтримка інтернет-платформ з
цікавим та корисним контентом дозволить підтримувати попит на бібліотеки, інформацію та
читання і забезпечить позитивний соціальний ефект у громадах краю.
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Робота з соціально вразливою категорією користувачів
за допомогою бібліотечного волонтерства
Сергій Кравченко, завідувач відділу
організаційно-методичної роботи
та зв’язків із громадськістю
Рівненської обласної бібліотеки для молоді
Пріоритетним напрямом роботи Рівненської обласної бібліотеки для молоді в останні
роки став інформаційний, дозвіллєвий та бібліотерапевтичний супровід соціально вразливої
категорії користувачів, у першу чергу підлітків з неблагополучних сімей та інвалідів з
дитинства. Працівники бібліотеки допомагають таким користувачам адаптуватися в
оточуючому світі, спілкуватися з однолітками, надають посильну консультативну допомогу з
різних питань.
Ефективній роботі в цьому напрямі сприяє співпраця з громадськими організаціями:
«Кристал-М», Спілка батьків дітей-інвалідів із захворюваннями ЦНС «Стежкою добра»,
навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина». Останнім часом до цієї роботи активно
залучаються бібліотечні волонтери – студенти Рівненського державного гуманітарного
університету.
А почалося все 2011 року, коли бібліотека отримала грант від програми «Бібліоміст»
за проект «Ти в світі не один», який передбачав інформаційну підтримку і сприяння в
соціально-правовій адаптації вихованцям притулку для дітей служби у справах дітей при
Рівненській ОДА із залученням студентів РДГУ як волонтерів.
Реалізація проекту допомогла понад 30-ти дітям із неблагополучних сімей оволодіти
навичками роботи з соціально-правовою інформацією та навчитися основам комп’ютерної
грамотності завдяки проведенню ігрових тренінгів та практикумів. Широке використання
комп’ютерних та мультимедійних технологій стимулювало у вихованців притулку розвиток
інтересу до книги та читання.
В рамках реалізації проекту «Ти в світі не один» бібліотекою проведено широку
інформаційну кампанію в місцевих ЗМІ та в мережі Інтернет. Про акцію із залучення
волонтерів під назвою «Розшукується людина з добрим серцем» було поінформовано на
сайтах: бібліотеки для молоді, Рівненського обласного відділення УБА, регіонального
інформаційного порталу «OГO», газети «Рівне вечірнє». Результатом проведення
запланованої акції став відбір 20 волонтерів з числа студентів Рівненського державного
гуманітарного університету, які пройшли навчання за програмою «Основи волонтерського
менеджменту» під час 2-денного семінару-тренінгу.
Протягом дії проекту проходила благодійна акція «Подаруй книгу в притулок» із
одночасним збором грошових пожертв до акційної скриньки від відвідувачів бібліотеки,
яким не байдужа доля дітей, позбавлених батьківської опіки.
Для вихованців притулку бібліотека
влаштувала День відкритих дверей «Місце
зустрічі – бібліотека», метою якого було
знайомство підопічних з фондами, ресурсами
та сервісами молодіжної книгозбірні. Діти
дізналися, що таке 3D-книги, які можна не
тільки подивитись, почитати, але й послухати.
Досить велику зацікавленість виявили гості
бібліотеки до електронних рідерів, придбаних
за кошти гранту, коли отримали можливість
долучитися
до
електронного
читання
популярних бестселерів, або через навушники
прослухати аудіокниги.
14

Напередодні свята Покрови бібліотекарі та студенти-волонтери влаштували
благодійну акцію передачі дитячому притулку в безоплатне користування бібліотечку
з 80 казкових, пригодницьких та енциклопедичних видань. Відтепер кожен з його
мешканців, від найменшого до найстаршого,
отримав можливість почитати подаровані
книги відповідно до своїх вікових уподобань
та смаків, долучившись таким чином до
читання якісно оформлених українських
сучасних видань.
Силами волонтерів у дитячому
притулку відкрився бібліоліцей «Читай і стань кращим», метою якого було проведення
різноманітних заходів, пов’язаних з популяризацією книги. У формі невимушеного
спілкування проводилися бесіди про книги, голосні читання, декламування віршів, читання
казок, спільний розгляд ілюстрованих дитячих енциклопедій різної тематики тощо.
Крім того з ініціативи волонтерів влаштовано костюмований «Осінній бал», під час
якого для вихованців притулку було проведено різноманітні ігрові конкурси. Найактивнішим
дітям вручено призи, а всім вихованцям – солодкі подарунки.
Реалізація бібліотекою у співпраці з волонтерами проекту «Ти в світі не один»
допомогла вихованцям притулку оволодіти навичками роботи з необхідною інформацією,
стати упевненішими в житті і отримати нарівні зі своїми однолітками із благополучних сімей
доступ до сучасних благ інформаційної епохи.
Відділ сімейного читання Рівненської обласної бібліотеки для молоді в межах
конкурсу міні-грантів бібліотечних ініціатив Рівненського відділення УБА здійснював
реалізацію проекту «Життя без обмежень». Проект спрямований на подолання культурної
ізоляції дітей з особливими потребами, для надання їм рівних можливостей, покращення
їхнього становища в суспільстві, зміцнення здоров’я.
У проекті взяли участь 20 молодих осіб,
які протягом трьох літніх місяців відвідували
заняття з іпотерапії «Диво спілкування з
кіньми», що відбувалися в Рівненському
зоопарку за участі завідувачки секції «Кінний
двір» Надії Ляшук, яка навчала їх верховій їзді з
лікувальною метою. Для проведення занять
бібліотекою для молоді організовано доїзд
учасників проекту за допомогою служби
«Інватаксі».
Завдяки допомозі і розумінню Олега
Павлюка, директора Рівненського зоопарку, на
території закладу особливі читачі, їхні батьки
та бібліотекарі неодноразово святкували День
іменинника. Постійні контакти із Рівненським зоопарком і надалі допомагають бібліотеці
для молоді проводити заняття з іпотерапії для читачів з обмеженими можливостями.
Варто зазначити, що в рамках реалізації проекту «Життя без обмежень» під
керівництвом майстрині Антоніни Шафранської було проведено чимало майстер-класів у
різних техніках та з різними матеріалами: виготовлення ляльки-мотанки, привітальних
листівок, орігамі, виробів у техніці квілінг, штампування, торцювання. За кошти гранту було
закуплено відповідний інструментарій, комплекти бісеру, кольорового паперу, лляне
полотно, конопляний шнур, нитки, а також 6 комплектів пазлів.
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Бібліотечні працівники теж долучилися
до таких заходів як ігротерапія, під час яких
діти з обмеженими можливостями складали
пазли із зображенням казок для розвитку
уважності, розумових процесів, уяви та
творчого мислення. Для старших за віком
підлітків з особливими потребами проводились індивідуальні заняття з вивчення
комп’ютерної клавіатури для розвитку
маніпулятивної діяльності кінцівок рук.
Проведення
таких
майстер-класів
сприяло розвитку в користувачів з особливими
потребами уяви, фантазії, моторики рук,
пам’яті, концентрації уваги тощо. Сьогодні в бібліотеці для молоді на постійній основі діє
творча майстерня «АRT-простір», де раз на тиждень діти з особливими потребами мають
можливість через навчання різним видам декоративно-ужиткового мистецтва досягти певних
позитивних зрушень в емоційному, інтелектуальному і особистісному зростанні.
В ході реалізації проекту «Життя без обмежень» особливо варто відзначити роботу
студентів «Школи волонтерів» психолого-природничого факультету РДГУ. За участі
бібліотекарів, студенти-волонтери написали казку за мотивами мультфільму «Шрек» з
простим та цікавим сюжетом і провели для дітей з особливими потребами групове заняття з
казкотерапії «Казка про чарівні пригоди Шрека та його друзів». Під час заходу діти разом із
волонтерами, перевдягненими в костюми
казкових героїв, взяті напрокат у
Рівненському академічному обласному
театрі ляльок, занурились в яскравий світ
емоцій, пережили нові пригоди та
отримали чимало радості.
У подорож країною казок мали
можливість вирушити діти та молодь з
особливими
потребами
під
час
проведення літературного диліжансу
«Впізнай казку», який організували для
них бібліотекарі і волонтери. Учасники
інтерактивного дійства проявили себе в
різноманітних конкурсах та вікторинах:
долали книжковий лабіринт, відгадували казкових героїв з улюблених мультфільмів,
приймали участь у веселих іграх, а на завершення з великим апетитом почастувалися
солодощами, придбаними бібліотекою.
Молоді студенти-психологи із «Школи
волонтерів», майбутні фахівці своєї справи,
виступили з ініціативою провести групове
психологічне заняття для дітей з особливими
потребами «Відчини серце – допоможи
дитині». Основна мета занять, що мають
вигляд невимушеної зустрічі, – познайомитися
з дітьми, налаштувати їх на позитивний
настрій, допомогти адаптуватись у соціумі,
задіяти свої переваги. Згодом ці заняття
перетворились
у
щотижневі
засідання
психологічної студії «Сходинки взаємин»,
стали
носити
характер
інформаційно16

психологічної підтримки батьків та їхніх особливих дітей, спрямованої на гармонізацію
відносин у сім’ї.
Реалізація проектів з інформаційно-культурної та психосоціальної підтримки
вразливої категорії молоді надала Рівненській обласній бібліотеці для молоді унікальну
можливість вийти на якісно новий рівень бібліотечного обслуговування користувачів з
особливими потребами, сприяла створенню комфортних умов для їхнього інтелектуального
та культурного спілкування. А досвід проведення сучасних і креативних
бібліотерапевтичних заходів дозволив збільшити кількість користувачів та розширити
асортимент бібліотечних послуг.
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Інноваційні форми обслуговування читачів у відділі абонементу
Христофорова Г. М., провідний
бібліотекар відділу абонемента
РОУНБ
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека визначає популяризацію книги та
читання як одну із важливих складових діяльності закладу. Відділ абонемента – один з
основних, куди люди приходять за книгою, спілкуванням та отриманням необхідної
інформації. Треба відзначити, що концепція абонемента за останні роки дуже змінилася.
Створюючи комфортне середовище, бібліотекарі відділу прагнули зробити його
максимально відкритим і цікавим. Книжкові стелажі розміщені у повній доступності та
відкритості. У відділі є зручні крісла та дивани, сучасні столики для спілкування і
відпочинку в процесі вибору книг, журналів тощо.
Завітавши до відділу користувач може ознайомитися з яскраво оформленими
книжковими виставками, поличкою новинок літератури, полицями букросингу, новими
журналами, колекцією аудіокниг, тематичними стендами, де представлені книги переможців
конкурсу «Коронація слова», виставками до пам’ятних дат тощо.
До практики роботи відділу ввійшли виставки-інсталяції присвячені пам’ятним датам
та літературним подіям, творчості відомих письменників. Серед них наведемо такі:
– «Творчість Т. Г. Шевченка»;
– «До 150-річчя від дня народження Шекспіра»;
– «Г. Х. Андерсен – майстер слів та казок»;
– «Навічно в пам’яті народній» (До дня Перемоги);
– «Жахалки Стівена Кінга»;
– «Королева детектива» (126 років з дня народження Агати Кристі).
Виставкова робота дає змогу користувачам згадати книжки, прочитані раніше,
ознайомитися з новинками, отримати рекомендацію бібліотекаря та замовити книжку.
Якісному формуванню фонду відділу сучасними виданнями, популярними книгами та
журналами сприяє постійне вивчення незадоволеного читацького попиту. Відділ інформує
користувачів про наявні книги, бібліотечні події через e-mail, Faceboоk; рекомендує книги
через блог «Порадник читача». Рекомендація книги відбувається і через віртуальні виставки,
сформовані працівниками відділу. Останні присвячені ювілейним датам письменників,
істориків та інших видатних людей, знаменним подіям.
Стало вже традицією запрошувати за кафедру абонемента для обслуговування
користувачів відомих краян: письменників, журналістів, видавців, науковців. Така акція
організовується до Всеукраїнського дня бібліотек. У ролі бібліотекаря побували: краєзнавець
Спиридон Кравчук, письменниця Лідія Рибенко, книговидавець Олег Зень та інші.
Понад чотири роки відділ реалізує проект «Кімната сімейного читання», покликаний
організувати та підтримати традиції сімейного читання, перетворити бібліотеку на місце
родинного відпочинку. Реалізація проекту дозволила покращити співпрацю бібліотеки та
партнерів, які опікуються проблемами виховання та здоров’я дітей (лікарі, психологи,
педагоги, митці, літератори). У відділі створені комфортні умови для перебування дорослих
та дітей, зокрема зонування площі дозволило організувати місця для ігор, творчості, читання
тощо. Сучасні яскраві меблі, зручні невисокі стелажі, столики та стільчики, м’які кріслаіграшки, безліч книг, розвиваючих ігор, ляльок приваблюють малечу, а кімната стала
улюбленим місцем відпочинку рівненських родин. У межах проекту діє програма «Мама +
Я», котра передбачає цикл заходів для дітей від 1 до 3 років.
Так, кращому орієнтуванню батьків у розмаїтті дитячої літератури сприяють
ознайомчі бесіди, виставки дитячих книг. Для дітей розробляються мультимедійні виставки,
оздоблені анімацією, що містять текстово-графічну інформацію.
Дитячій аудиторії подобаються стали голосні читання, театралізовані міні-вистави,
покази відео тощо.
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Щоліта РОУНБ запрошує всіх шанувальників книги – дорослих та дітей – до «Літньої
читальні», де пропонує цікаві зустрічі з письменниками краю, різноманітні майстер-класи,
ігри, читання.
Працівники відділу активно працюють над пошуком нових форм популяризації книги
та читання, розширенням кола партнерів, покращенням середовища та розвитком нових
послуг.
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Бібліотека – книга – користувач : популяризація
краєзнавчих видань в інформаційному просторі
Кожан Н. М. завідувачка відділу акумуляції
краєзнавчих документів та бібліографії РОУНБ
Популяризація краєзнавчих видань – одна з найважливіших функцій бібліотек,
закріплених у «Положенні про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і
мистецтв України» (1996).
З поширенням інноваційних технологій у бібліотечній справі з’явилося чимало
можливостей популяризації краєзнавчих документів в інформаційному просторі, зокрема
через ресурси, сформовані РОУНБ. Так, сайт бібліотеки надає можливість користувачам
оперативно отримувати інформацію про надходження краєзнавчих видань та безпосередньо
знайомитися з повними текстами документів.
Популяризація краєзнавчого видання в бібліотеці розпочинається з моменту його
внесення до каталогу. Першочергова роль в оперативному поширенні інформації про
краєзнавчі документи належить зведеному електронному краєзнавчому каталогу (міститься
на сайті РОУНБ у розділі «Читачам», підрозділі «Електронні каталоги»). Каталог ведеться з
2003 року та нараховує 88105 бібліографічних записів (станом на 25 жовтня 2016 року) книг
та статей зі збірників, періодичних видань.
Наступним кроком, що дозволяє акумулювати всі краєзнавчі видання, котрі надійшли
в бібліотеку, є поточний бібліографічний покажчик «Новини краєзнавчої літератури»
(щоквартальник). Він укладається з 1970 року і містить бібліографічні відомості з книг та
періодики, котрі в комплексі розкривають основні питання краєзнавства. Розміщується на
сайті РОУНБ у розділі «Читачам», підрозділі «Видання бібліотеки».
Книги місцевих видавництв краєзнавчого змісту та місцеві видання щорічно, з 2003
року, акумулюються в анотованому каталозі видань «Книга Рівненщини», доступному на
сайті бібліотеки в підрозділі «Видання бібліотеки».
Унікальним ресурсом, котрий містить повні тексти документів є «Електронна
бібліотека творів авторів Рівненщини» (започаткована у 2010 р.). На сайті в електронному
форматі представлені книги місцевих авторів (видані на Рівненщині та за її межами), а також
місцева періодика. Головні розділи сайту: «Мистецтво», «Природничі науки», «Соціальні та
гуманітарні науки», «Художня література», «Періодичні видання».
Провідна роль у популяризації видань, що тематично і хронологічно відносяться до
території «історичної Волині», належить електронній бібліотеці «Історична Волинь»
(створена у 2007 році). Це краєзнавчий портал історії регіону, що поєднує як бібліографічні
відомості про краєзнавчі видання, так і повні тексти краєзнавчих видань (у т.ч.
неопубліковані праці), відео-, аудіодокументи тощо. Каталог «Історична Волинь» нараховує
24640 записів (станом на 25 жовтня 2016 року).
Велику роль у популяризації краєзнавчих видань відіграють тематичні бібліографічні
покажчики, підготовлені РОУНБ. Серед них: «Пам’ятники та меморіальні дошки Рівненської
області» (2015), «Музейні фахівці Рівненщини» (2014), «Ігор Свєшніков – археолог, історик,
краєзнавець» (2015), «Здолбунівський край» (2014) та інші. Чимало бібліографічних
покажчиків присвячені ювілеям видатних людей Рівненщини, знаменним подіям, наприклад,
«Календар знаменних та пам’ятних дат Рівненщини». Електронні версії покажчиків доступні
для прочитання на сайті РОУНБ
Популяризації краєзнавчих документів сприяє створення віртуальних виставок з
актуальної тематики, що стосуються, в тому числі, знаменних та пам’ятних дат Рівненщини.
Віртуальні виставки дедалі більше містять не лише бібліографічні відомості про
документи, але й повні тексти краєзнавчих видань, аудіо- та відеодокументи.
Цікавою формою популяризації краєзнавчої літератури є рекомендації бібліотечних
фахівців щодо прочитання книг, статей про край на блозі «Порадник читача».
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У 2009 році Рівненським обласним відділення Української бібліотечної асоціації (РОВ
УБА) заснований обласний конкурс "Краща книга Рівненщини", який проходить щорічно у
межах Програми підтримки національного книговидання, популяризації української книги та
сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській області. Користувачам бібліотеки надається
можливість проголосувати за кращу книгу в певній номінації: шляхом онлайн-опитування;
заповнення анкети в будь-якому відділі бібліотеки; надсилання пропозицій на електронну
адресу бібліотеки.
Популяризація краєзнавчих видань за допомогою ресурсів РОУНБ є досить
потужною, із залученням цікавих форм. Налагоджена оперативна подача інформації щодо
нових краєзнавчих видань через краєзнавчі каталоги. Бібліотечні фахівці намагаються
охопити якнайбільше коло краєзнавчих видань для їхнього представлення в інформаційному
середовищі.
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Кільцева виставка – одна з ефективних форм популяризації книги
виробничої та сільськогосподарської тематики
Шапірко Л. А., головний бібліотекар
відділу інформації та документів
виробничої тематики РОУНБ
Ефективною формою популяризації книги є кільцеві книжкові виставки, покликані
розширити уявлення та максимально наблизити актуальні документи до спеціалістів
сільськогосподарської та виробничої галузі, бізнесу.
Великі бібліотеки, серед них – обласні, краще комплектуються галузевою, науковою,
виробничою, довідковою літературою. Районні та сільські бібліотеки мають обмаль фахової
літератури і незначні надходження, що не дозволяє задовольнити інформаційні потреби
фахівців різних галузей. Реалізація пересувних кільцевих виставок частково вирішує питання
інформаційного забезпечення фермерів, аграріїв, інших спеціалістів.
Організація кільцевої виставки передбачає підготовку пакету супровідних документів
та формування колекції книг, статей з періодичних видань:
• лист директорам бібліотечних систем та завідувачам ЦРБ щодо умов демонстрації
виставки, відповідальність за отриману літературу з фондів РОУНБ та звіт про роботу
виставки;
• графік передачі виставки згідно територіального сполучення районів;
• список книжкових видань та статей з періодичних видань;
• список веб-ресурсів: друкований та на СD-диску;
• акти передачі книжкової виставки (кількість книг) з однієї ЦРБ до наступної
(відповідно графіку).
Виставка літератури завжди має три розділи і включає найновішу літературу: книги
(30 і більше), копії статей з періодичних видань, списки вeб-ресурсів. Відповідно до графіка,
виставка діє у кожному районі протягом місяця. Цією послугою охоплено 16 районів області,
вони щороку отримують 2-3 кільцеві виставки з фондів РОУНБ.
Отримавши колекцію документів бібліотекарі ознайомлюються з виданнями,
інформують установи, організації, зацікавлених осіб, проводять дні інформації, перегляди,
огляди для спеціалістів.
Прикладом просування інформації про підприємництво та покращення
обслуговування працівників малого та середнього бізнесу Рівненського регіону є
організована кільцева виставка на тему «Підприємництво на ринку товарів та послуг», що
охопила всі центральні районні та міські бібліотеки області.
Роботу виставка розпочала в Здолбунівській ЦСПШБ, де її представили підприємцям
краю. Далі, щомісяця, відповідно до складеного графіка, виставка відвідала кожну
центральну районну бібліотеку області.
Враження користувачів та коментарі в соціальних мережах свідчать про важливість та
необхідність такої роботи. Відомості про рух виставки, фоторепортажі з місця
висвітлюються на сайті РОУНБ та сайтах книгозбірень області, районних ЗМІ.
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Віртуальна книжкова виставка як онлайн сервіс для читача
Войтович Н. В., завідувачка відділу
обслуговування користувачів
у читальній залі РОУНБ
Розвиваючи дистанційний доступ до джерел інформації, бібліотека стає провідником
нової культури – культури віртуального інформаційного обміну, віртуального читання,
віртуального спілкування і пізнання. Користь від такого виду діяльності значна: бібліотека
популяризує фонди та рекламує установу, а відвідувач задовольняє свої інформаційні
потреби.
Прагнучи зробити книжкові фонди максимально доступними та відкритими,
популяризувати книгу, тему, знання, бібліотека приступила до створення віртуальних
книжкових виставок, котрі дозволяють засобами веб-технологій публічно демонструвати
підібрані та систематизовані твори друку, електронні ресурси тощо.
Використання у бібліотечній практиці віртуальних виставок дозволяє розв’язати
низку проблем, котрі неможливо вирішити традиційними методами. Це, зокрема:
– забезпечення збереженості документів;
– оперативність організації виставки та можливість постійного її поповнення новими
документами;
– представлення документів у потрібній кількості назв;
– необмеженість терміну експонування документів;
– можливість перегляду змісту окремих документів, зокрема збірників наукових праць
та ілюстрацій;
– розкриття змісту представленого видання за допомогою анотації;
– представлення документів, відсутніх у фондах даної бібліотеки, але таких, що мають
певне значення для розкриття заданої теми;
– можливість дистанційно переглянути виставку в будь-який час та висловити свою
думку про неї без відвідування бібліотеки.
Готуючи електронну виставку бібліотекарі керуються тими ж принципами, що й при
організації традиційних експозицій: відбір документів, визначення структури, компонування
матеріалу, оформлення текстів та ілюстрацій. Віртуальна виставка складається із розділів,
супроводжується цитатами, вступними статтями, ілюстративним матеріалом. Документ,
представлений на електронній виставці, повинен мати: бібліографічний опис, анотацію, фото
обкладинки документа, можна подати передмову і зміст книги. При організації віртуальних
виставок велику роль відіграє дизайнерське оформлення.
При створенні віртуальних виставок головний акцент працівники відділу робили на
популяризацію краєзнавчої літератури, зокрема висвітлення літературних, історичний подій
краю, відзначення ювілейних дат відомих людей Рівненщини.
Так, у 2015-2016 рр. відділом підготовлено 14 віртуальних виставок, що представлені
на сайті обласної бібліотеки. За 12 місяців їх відвідало понад 30000 користувачів.
Найпопулярнішою є тематична виставка «Перша світова війна на Рівненщині.
Брусиловський прорив» (до 100-річчя наступальної операції південно-західного фронту
російської армії під командуванням генерала О. О. Брусилова) – 12400 переглядів.
Виставка складається з трьох розділів, у яких описані історичні події, представлено 22
джерела, що присутні в бібліотеці, а також 13 інтернет-джерел. Виставка ілюстрована
світлинами, обкладинками та титульними сторінками представлених книг.
Також викликають зацікавлення у споживачів інтернет-контенту віртуальні виставки,
присвячені відомим людям краю, які внесли вагомий вклад у його розвиток.
Виставка «Маленька Україна великого мецената» присвячена 145-річчю від дня
народження Федора Рудольфовича Штейнгеля – українського громадського і культурного
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діяча (понад 1200 переглядів). Вона ілюстрована яскравими історичними світлинами,
представлено родовий герб сім’ї Штейнгель та його опис, особистий підпис мецената.

Виставка містить 43 джерела, окремі статті мають гіперпосилання на повні тексти, а
також 12 інтернет-ресурсів. Ресурс містить мультимедіа – відеофільм про барона Федора
Штейнгеля, знятий Рівненським державним телебаченням.
«Історія одного рівнянина. Архітектор Борис Андрєєв» (3200 переглядів) –
віртуальна презентація спогадів і відомостей про рівненського архітектора, який так багато
зробив для нашого міста і так несправедливо забутий у наш час. Особливістю цієї виставки є
розділ «З чого все починалося», що містить біографічні дані з книг чи публікацій
рівненських науковців. Користувачу запропоновано велику кількість фотоматеріалів, котрі
ілюструють відомі рівненські споруди, збудовані за проектами Андрєєва: Головпоштамт,
Облпроект (нині Народний дім), перший центральний гастроном, головний корпус НУВГП,
чимало житлових будівель тощо.
Підготовлено низку інших ресурсів, присвячених відомим краянам: фітотерапевту,
священику, педагогу, травнику Михайлу Носалю до 130-річчя від дня народження (660
переглядів), рівненському вченому і природоохоронцю Артуру Меремінському до 90річчя від дня народження (330 переглядів).
Особливою популярністю користуються віртуальні виставки про життя і творчість
відомих літераторів. Наприклад, виставка «Вічна ріка життя» (1560 переглядів) присвячена
145-річчю від дня народження письменника Олександра Купріна. Ресурс дає огляд
творчості письменника, а також розкриває його зв’язки з Українським Поліссям.
Чимало віртуальних виставок популяризують творчість відомих рівненських
письменників: Анни Лимич-Войнарович, Лідії Рибенко, Степана Бабія, інших.
На допомогу батькам у вихованні в дітей любові до читання за сторінками дитячих
книг рівненських авторів була підготовлена явіртуальна виставка «Лабіринти дитячої
книги» (670 переглядів).
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Пропоновані книги стануть найулюбленішими у багатьох дошкільнят і дозволять
дорослим ненадовго повернутися в дитинство. Виставка супроводжується слайдами з
приємним музичним оформленням.
На продовження теми дитячого читання була підготовлена віртуальна виставка
«Життя схоже на казку» до 210-річчя від дня народження Г.-К. Андерсена – видатного
датського казкаря (понад 4000 переглядів). У ній, крім традиційного представлення творів
Андерсена, літератури про його життя і творчість, інтернет-ресурсів, можна дізнатися про
екранізації казок Г.-К. Андерсена з посиланням на фільми, тексти аудіокниг, казки з
музичним супроводом, ілюстрації до казок, літографії Сальвадора Далі, премії-нагороди Г.К. Андерсена, музеї Андерсена, пам’ятники автору та героям його казок. Також підготовлена
відеопрезентація «Казки, розказані дітям».
Залучити відвідувача до світу книг, ознайомити з новинками книжкового ринку
допомагають електронні презентації в форматі PowerPoint. Така виставка містить
мультимедійні та анімаційні елементи, що роблять її динамічною й живою, приваблюють
глядача. Ресурс активно використовується як у стінах бібліотеки під час комплексних
заходів, так і поза нею. Серед останніх розробок: «Сучасна українська проза: огляд
періодичних видань»; огляд літературно-художніх журналів «Дніпро», «Дзвін», «Березіль»,
«Київ»; книжкові серії: «Знамениті українці», «Невідома Україна», «Лауреати Нобелівської
премії в галузі літератури XXI століття», «Згадаємо давно забуте: що читали у 80-х роках ХХ
століття» таін.
Віртуальні виставки дозволяють ефективно популяризувати наявні в бібліотеці
документи, розкрити фонди більшому колу читачів. Разом із тим, існує чимало проблем, що
потребують вирішення. Книги в бібліотеці знаходяться переважно в одному примірнику.
Краєзнавчі видання виходять малим тиражем. Якщо статтю після перегляду виставки можна
відсканувати і надіслати віддаленому користувачеві або представити на виставці повні
тексти окремих публікацій, то оцифрування книг потребує значних затрат. Також майже не
подаються відомості про можливість замовити електронну копію або книгу по МБА.
З огляду на це, бібліотека розвиває та удосконалює свої можливості, враховуючи
першочергово інтереси своїх відвідувачів.
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Популяризація читання через електронні читанки і iPad
Панчук Т. В., головний бібліотекар
відділу обслуговування документами
іноземними мовами РОУНБ
Зростання кількості інтернет-користувачів, збільшення мобільних пристроїв з
доступом до Інтернету зумовило поширення електронних книжок та читання в новому
форматі. Урізноманітнився контент, доступний для завантаження на електронні пристрої для
читання. Користування електронними приладами для читання є особливо популярним у
молоді та суспільно активних людей.
Прагнучи бути сучасними та відповідати потребам суспільства, Рівненська ОУНБ
впровадила нову послугу: надання в користування
читачам електронних читанок (е-читанок) та
приладів для читання. Ця послуга активно
реалізується у відділі обслуговування користувачів
документами іноземними мовами. Опанувавши нові
прилади,
бібліотекарі
активно
пропонують
користувачам наявні е-читанки Kindle та планшети
iРad, що містять твори світової класики різними
мовами, аудіокниги тощо. Започатковані заняття для
всіх бажаючих опанувати технологію роботи з
електронними пристроями.
Кожний пристрій комплектується аудіоЕ-книга для читання у відділі
виходом з навушниками
для прослуховування аудіофайлів найпопулярніших форматів
wav та mp3. Таким чином, е-читанки можна використовувати як
індивідуальні mp3-плеєри для прослуховування аудіо книг і
музичних творів. Крім прослуховування аудіокниг, в пристрої є
функція зміни розміру шрифтів, розташування зображення. Те
саме стосується комп’ютерних планшетів iРad. Природньо, що
активізувалося їхнє використання людьми з порушеннями зору.
Успішним
прикладами
просування
читання
в
електронному форматі став проект «Велике читання. Рівне читає
Пригоди Тома Сойєра», в межах якого відбувалося опрацювання
твору Марка Твена саме з електронних пристроїв. В межах
проекту відбулися майстер-класи з користування Kindle та iPad,
словниками, текстами тощо.
До Міжнародного дня дитячої книги
форматом спілкування було обрано літературні
змагання голосних читань. Діти знайомилися з
творчістю дитячих англійських письменників.
Здивував їх пристрій для читання Kindle, з нього
обрано уривок казки Льюїса Керрола «Аліса у
Дивокраї». Дітям сподобався аудіосупровід тексту з
використанням можливостей механічного голосу.
Активно використовуються наявні електронні
пристрої під час практичних занять зі студентами
факультету іноземної філології та учасниками
English Club, що діє у відділі. Ілюстрацією Студенти перекладають «Алісу у дивокраї»
використання пристроїв можна назвати імперативне
читання (читання на прохання) книги «Ties That Bind: Stories of Love» and «Gratitude from the
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First Ten Years of StoryCorps», котра є добіркою розмов про взаємини в житті та ілюструє
реальні історії з повсякденного життя американців. Для її читання деякі відвідувачі клубу
скористалися
безкоштовним
контентом,
завантаженим на Kindle. Пізніше відбулось
обговорення прочитаного.
Після цього English Club став членом
Книжкового клубу в America House.
Використання електронних пристроїв у
бібліотеці для обслуговування користувачів має
низку проблемних питань: дорога вартість
пристроїв; необхідність навчання користувачів і
колег-бібліотекарів; пошук шляхів розв'язання
проблеми «піратства» на ринку цифрових видань;
Імперативне читання книги
необхідність надання доступу до оцифрованих
«Ties That Bind: Stories of Love»
фондів бібліотеки, наприклад, рідкісних видань із можливістю завантажувати на пристрої;
організація видачі пристроїв для користування як у бібліотеці, так і вдома; облік
книговидачі; розробка регламентуючих документів на нові послуги, процеси, пов’язані із
електронними пристроями; правила зберігання пристроїв тощо.
Для подальшої популяризація читання через електронні читанки та iPad важливим є
заохочення дітей та молоді до використання пристроїв у бібліотеці через рекламу послуг,
унікальний контент доступний у бібліотеці, оригінальні форми роботи та активну проектну
діяльність з підтримки читання.
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Популяризація читання в рамках проекту «Жива книга. Людина-сенсація»
Хамедюк А. І., завідувачка відділу
обслуговування користувачів
документами з мистецтва РОУНБ
У відділі мистецтв започатковано проект «Жива книга», що має цікавий формат,
відмінний від загальноприйнятої форми організації «Живої бібліотеки».
З ініціативою такого проекту виступив власний кореспондент Всеукраїнського
тижневика «Експрес», заслужений журналіст України Володимир Ісаєв. Він як журналіст
зустрічався з багатьма унікальними людьми, які або мають надзвичайні здібності, або
роблять якісь дивовижні справи: володіють екстрасенсорними здібностями, не бояться
електроструму, мають унікальні захоплення. Тож, В. Ісаєв написав про цих людей книгу
«Людина-сенсація». Герої книги і стали реальними «живими книгами», з якими проходять
зустрічі в бібліотеці.
Бібліотека і автор книги, об’єднали зусилля в роботі над проектом, розгорнули
широку рекламну кампанію в ЗМІ, соцмережах, серед партнерів тощо.
Першим гостем бібліотеки, «живою книгою», був Володимир Негрішний,
біоенергетик, людина-рентген, яка не лише бачить внутрішні органи без будь-якого
обладнання, а й здатна лікувати. Крім Негрішного, на першу зустріч прийшли й інші герої
книги, які хотіли зрозуміти формат заходу.
Другий гість – досвідчений садовод Богдан Видюк, який зібрав унікальну колекцію яблунь,
майже 100 сортів, і груш – 40 сортів. Вирощує гранати, інжир, персик, чорний абрикос
просто неба на відкритому ґрунті. Крім того він навчився вирощувати із дичок дерева-сади,
де на одному дереві привито до 7 сортів плодів різних за терміном дозрівання, формою,
забарвленням, смаковими якостями.
Третій гість – киянин Євген Гончаренко – 18-разовий рекордсмен світу з гирьового
спорту у 77 років. Він власним прикладом довів, що резерви людського організму величезні і
людина сама може створити себе.
Ще один наш гість – альпініст Юрій Кравчук, який побував на всіх континентах, крім
Антарктиди. З 7-ми найвищих вершин світу над 6-ма він підняв український прапор. Він
перетворив своє захоплення на стиль життя. Юрій Кравчук є автором книги про свої
подорожі «На вершинах світу» та поетичної збірки.
Гостями нашої «Живої книги» були також люди, які не є героями книги В. Ісаєва, але
є героями його журналістських публікацій. Це – воїн, учасник АТО Сергій Пандрак, який
втратив ногу під час бойових зіткнень, однак попри каліцтво займається веслуванням на
байдарках і цього літа піднявся на Говерлу; Петро Велінець – доцент кафедри реабілітації
Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем’янчука, керівник школи
козацьких єдиноборств, козак-характерник. На міжнародному конкурсі езотеричних
мистецтв П. Велінця визнали найкращим характерником року.
Кожен герой проекту «Жива книга» отримує подяку та символічні подарунки.
Попереду ще багато цікавих зустрічей. Цей проект зацікавив людей і щоразу до бібліотеки
приходить нова аудиторія. Є серед відвідувачів чимало таких, які до бібліотеки потрапили
вперше за багато років і, за певний час, стали постійними відвідувачами закладу.
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Популяризація книги через акцію «Письменницький маршрут»
Ражик Л. В., бібліотекар відділу
маркетингу та наукової роботи
РОУНБ
У 2011 році за ініціативи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
(РОУНБ) та Рівненського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (РОВ
УБА) стартувала акція «Письменницький маршрут».
Ця акція передбачала проведення циклу літературних зустрічей з відомими
письменниками, поетами, краєзнавцями у сільських та міських бібліотеках Рівненщини.
Пріоритетною аудиторією стали діти, учнівська та студентська молодь, інтелігенція,
журналісти, представники громадських організацій та урядових структур.
Акція «Письменницький маршрут» проводиться у тісній співпраці з Рівненською
обласною організацією Національної спілки письменників України (РОО НСПУ),
Молодіжною Літературною Платформою РОО НСПУ, РОВ УБА, центральними районними,
міськими і сільськими бібліотеками, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами
Рівненської області, районними державними адміністраціями, місцевими та регіональними
ЗМІ, що сприяють у проведенні заходів, залученні особистостей, які братимуть участь в
акції, поширенні відомостей про зустріч тощо.
Завдяки партнерам сформувалася база даних письменників, у тому числі молодих
літераторів, членів Молодіжної Літературної Платформи. На початку нового року РОУНБ
робить розсилку інформації щодо акції у районних та міських бібліотеках області, виявляє
читацький попит щодо конкретного письменника, який у майбутньому відвідає літературну
зустріч.
Далі формується графік «Письменницького маршруту», узгоджується дата, місце та
час проведення акції. Після чого здійснюється потужна рекламна кампанія на сайтах
книгозбірень та інтернет-ЗМІ, у соціальних мережах та блогах.
Бібліотека, котра проводить зустріч, готує приміщення, запрошує місцевих
журналістів, зустрічає гостей та учасників дійства, знайомить аудиторію з письменником.
До кожного такого заходу РОУНБ готуються допоміжні матеріали – мультимедійна
презентація, що вміщує ексклюзивну інформацію, котру митець надає, заповнюючи
спеціально розроблену анкету, відомості про життя і творчість письменника, матеріали з
сімейного архіву тощо.
За шість років дії акції відбулося 26 літературних зустрічей з відомими
письменниками, лауреатами багатьох престижних літературних премій, переможцями та
учасниками всеукраїнських і міжнародних фестивалів, конкурсів, членами обласних
організацій Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів
України, а саме: Євгеном Шморгуном, Лідією Рибенко, Неонілою Диб’як, Анною ЛимичВойнарович, Юрієм Березою, Василем Титечко, Михайлом Степанюком, подружжям
Пшеничних, Сергієм Гридіним, Петром Велесиком, Сергієм Синюком, членами Молодіжної
Літературної Платформи РОО НСПУ: Олександром Євтушком, Валентиною Люліч, Іриною
Мельник, Іриною Баковецькою та ін.
Імпрези проходили у бібліотеках та навчальних закладах Радивилівського,
Дубенського, Млинівського, Острозького, Рівненського, Здолбунівського, Демидівського,
Костопільського, Корецького, Сарненського районів, міст Кузнецовськ, Дубно та Острог.
Під час заходу, в невимушеній та теплій атмосфері, письменники краю розповідали
присутнім про своє дитинство, літературний шлях, історію написання власних творів,
відповідали на численні запитання публіки, проводили автограф-сесії, демонстрували свої
таланти співу та гри на музичних інструментах. Кожна зустріч закінчувалася автографсесіями та даруванням книг бібліотеці або НВК.
Інформаційну підтримку «Письменницькому маршруту» надали засоби масової
інформації: Кузнецовська та Дубенська телерадіокомпанії, районні часописи «Віче
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Костопільщини», «Новини Костопільщини», «Сарненські новини», «Вісник Демидівщини»,
«Слово і час», «Гомін» та інтернет-ЗМІ. Соціальні мережі та блоги були не лише
інструментом залучення аудиторії, але й майданчиком для обговорення літературних
зустрічей, висловлення вражень та відгуків про захід.
Уперше на Рівненщині відбулась акція, котра зворушила літературну спільноту краю.
Бібліотеки стали майданчиками для взаємодії читача і автора. Під час таких зустрічей
письменник мав змогу реалізувати свої твори. Значно зросло число відвідувачів
книгозбірень, особливо молоді сільської місцевості, збільшилася кількість запитів на ресурси
та послуги, покращився імідж бібліотеки як інформаційно-культурного центру громади села
чи міста.
Такі літературні зустрічі неабияк популяризують місцевих письменників та їхні праці.
Знаючи про митця та його книги, спільноти міст і сіл стають активними учасниками
голосування, що проходить у межах Обласного конкурсу «Краща книга Рівненщини», таким
чином щороку зростає кількість нових письменників-переможців з числа тих, хто успішно
бере участь у проекті.
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Додатки
Програма круглого столу «Майстерність популяризувати книгу»:
до 90-річчя з дня народження Л. Я. Мячиної
26 жовтня 2016 року
Час
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 12.00
Обговорення
тем:

12.00-13.00
Обговорення
теми:

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
Обговорення
теми:

15.00 – 16.00

Теми виступів
Реєстрація учасників
Вітальне слово організаторів
«Слово про Людмилу Яківну Мячину», Ярощук В. П., директор Рівненської ОУНБ,
голова Президії РОВ УБА
«Промоція дитячого читання: від стратегічного бачення до практичного
вирішення», Лісова Л. М., директор Рівненської ОБД
«Книга. Користувач. Бібліотека: до питання просування читання в публічних
бібліотеках Рівненщини», Волян Н. П., головний методист Рівненської ОУНБ
«Інноваційні форми обслуговування читачів у відділі абонемента»,
Христофорова Г. М., провідний бібліотекар відділу абонемента Рівненської ОУНБ
«Бібліотека-книга-користувач:
популяризація
краєзнавчих
видань
в
інформаційному просторі», Кожан Н. М., завідувачка відділу краєзнавчих
документів та бібліографії Рівненської ОУНБ
«Кільцеві виставки – одна з ефективних форм популяризації книг виробничої та
сільськогосподарської тематики», Шапірко Л. А., головний бібліотекар
Рівненської ОУНБ
Новітні технології на допомогу популяризації читання

«Книжкова інсталяція – нова форма популяризації літератури у молодіжній
бібліотеці», Патрикей С. А., заступник директора Рівненської ОБМ
«Віртуальна книжкова виставка як онлайн-сервіс для читача», Войтович Н. В.,
завідувачка відділу обслуговування користувачів у читальній залі Рівненської
ОУНБ
«Популяризація читання через електронні книжки і iPad», Панчук Т. В., головний
бібліотекар відділу обслуговування документами іноземними мовами Рівненської
ОУНБ
Перерва на обід
Успішні бібліотечні проекти з популяризації книги та читання

«Робота з соціально вразливою категорією користувачів за допомогою
бібліотечного волонтерства»: (з досвіду роботи Рівненської обласної бібліотеки
для молоді), Кравченко С. В., завідувач відділу організаційно-методичної роботи
та зв’язків із громадськістю Рівненської ОБМ
«Популяризація читання в рамках проекту «Жива книга. Людина-сенсація»,
Хамедюк А. І., завідувачка відділу обслуговування документами з мистецтва
Рівненської ОУНБ
«Популяризація книги через акцію «Письменницький маршрут», Ражик Л. В.,
бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Рівненської ОУНБ
Прийняття рекомендацій круглого столу. Підведення підсумків
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Рекомендації круглого столу «Майстерність популяризувати книгу»
Підтримка та просування книги і читання публічними бібліотеками Рівненщини є
одним із головних завдань діяльності та суспільним пріоритетом культурної політики
держави. Бібліотеками сформовано позитивний досвід реалізації ініціатив та програм,
різноманітних акцій на підтримку літератури та інтелектуального дозвілля дітей та дорослих.
Налагоджені комунікаційні зв’язки з письменниками, недержавними організаціями,
ЗМІ. Літературна та бібліотечна спільноти об’єднали зусилля для підвищення статусу
читання в регіоні. Публічні бібліотеки стали платформами публічного доступу до читання у
різних форматах.
Заслухавши доповідь та повідомлення учасників круглого столу щодо перспектив
формування культурного простору краю через сучасний розвиток інфраструктури читання, а
саме, якісне формування книжкових фондів та електронних ресурсів, популяризацію книг
різними формами та засобами, організацію книжкового середовища бібліотек міст та сіл.
учасники круглого столу рекомендують:
Бібліотекам
- Розгорнути роботу з вивчення практичного досвіду вітчизняних та зарубіжних
бібліотек у напрямі популяризації та просування книги і читання.
Використовувати можливості сучасних інформаційних технологій (Інтернет) для
просування книги і читання.
- Формувати книжковий простір бібліотек для доступу до літератури дорослих та дітей.
- Розвивати читацьке середовище через традиційні та інноваційні форми роботи
бібліотек.
- Забезпечити розробку і впровадження бібліотечних програм на підтримку читання,
просування книги та читання представникам місцевих громад;
- Активно популяризувати кращі зразки творів світової літератури через літературні
зустрічі, презентації, імпрези з письменниками.
- Забезпечити реалізацію комплексних системних заходів із просування книги і читання
для різних категорій користувачів бібліотек.
- Об’єднати зусилля бібліотечної спільноти, представників недержавних організацій,
закладів культури, творчих спілок у напрямі просування читання та кращих зразків
літератури.
- Сприяти ЗМІ у висвітленні проблеми читання на Рівненщині та діяльності,
направленої на популяризацію книги та роботи бібліотек у цьому напрямі.
- Вивчати інтереси та уподобання читацької аудиторії.
- Аналізувати стан реклами книг і читання, програм і проектів на підтримку і
просування книг і читання.
- Розгорнути роботу зі створення електронних ресурсів, повнотекстових баз даних книг
різних жанрів, в т.ч. краєзнавчого змісту та місцевих видань.
- Керівникам бібліотечних систем організувати методичну допомогу бібліотекам краю з
питань підтримки і просування книги та читання в містах та селах.
Обласним бібліотекам
Організувати та провести для бібліотекарів навчання щодо сучасних підходів
просування книги та читання цільовим аудиторіям.
- Ініціювати проведення огляду-конкурсу професійної майстерності щодо
популяризації та просування книги і читання.
- Ініціювати розробку обласної програми на підтримку книги і читання.
-
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- Виступити з ініціативою організації і проведення літературно-культурних проектів в
містах та області в цілому.
- Залучати молодь до читання через активну популяризацію соціокультурної діяльності
бібліотек, їхніх ресурсів і сучасних можливостей.
- Постійно вивчати книжковий ринок країни з метою більш повного задоволення
читацьких запитів у бібліотеках.
- Проводити соціологічні дослідження щодо стану та пріоритетів читання серед жителів
Рівненщини.
- Підтримувати свідоме творче читання серед молоді через її активну конкурсну участь.
- Розвивати традиції сімейного читання.
- Формувати інформаційну культуру молодих користувачів із залученням сучасних
мультимедійних технологій.
- Провести круглий стіл з проблем дитячого читання до Міжнародного дня дитячої
книги.
- Розробити та реалізувати II етап проекту «Відомі рівняни читають дітям» (в рамках
Національного проекту «Україна читає дітям») з метою підвищення престижу книги і
читання як важливого чинника у формуванні молодої генерації українського народу із
сучасним світобаченням.
- Провести акцію поповнення «Книжкових шпаківень» в рамках Всеукраїнського
проекту «Додай читання».
Громадським організаціям, творчим спілкам
- Ініціювати звернення до органів місцевого самоврядування щодо підтримки літературних
проектів, в т.ч. проекту «Письменницький маршрут».
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