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СУЧАСНІ БІБЛІОТЕКИ ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ: УСПІШНІ ПРАКТИКИ
БІБЛІОТЕК РІВНЕНЩИНИ
На Рівненщині діє понад 500 публічних бібліотек, які швидко реагують на інформаційні потреби мешканців сіл і міст та мають достатні можливості для надання
своїм громадам сучасних послуг.
Стрімкий розвиток бібліотек особливо відчутний в останні п’ять років. Свідченням цього є якісні зміни в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні, які проявляються у збільшенні числа користувачів, поліпшенні матеріально-технічної бази
закладів, підвищенні професійного рівня бібліотекарів і зменшенні цифрової та інформаційної нерівності у громадах краю.
Четвертий рік поспіль Рівненське обласне відділення Української бібліотечної
асоціації (далі РОВ УБА) за підтримки партнерських організацій та установ організовує обласний фестиваль-конкурс інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест», який спрямований на виявлення ефективних форм бібліотечного досвіду для
залучення читацьких груп до бібліотеки, творчих ініціатив бібліотечних спеціалістів
Рівненської області.
Цьогоріч до уваги бібліотечної спільноти та громади краю представлено 35
досвідів роботи сільських, районних та міських, обласних бібліотек, які демонструють практичне використання сучасних засобів та інноваційних форм бібліотечної
роботи, спрямованих на дітей, молодь, людей літнього віку, спеціалістів різних сфер
діяльності. Оцінюватиме творчі ідеї та проекти учасників незаангажоване журі, до
складу якого увійдуть представники влади та громадських організацій, творчої інтелігенції краю, рівненських ЗМІ та викладачі вищих навчальних закладів Рівного.
Переважна більшість поданих практик висвітлюють досвід організації бібліотечного обслуговування дітей та їх батьків, зокрема через програми літніх читань.
Відроджуються та набувають якісних рис традиції сімейного читання. Стимулюванню дорослих та дітей до спільного відвідування бібліотеки сприяють інтерактивні
заходи, які організовуються просто неба на «бібліотечних майданчиках» біля книгозбірень, шкіл, в парках, у дитячих оздоровчих таборах. Приваблюють малечу яскраві
та комфортні дитячі зони, що створені у залах бібліотек, де можна погратися, взяти
участь у театралізованій виставі, подивитися фільм, послухати казку, отримати додому цікаву книжку чи розвиваючу гру. До відвідування дорослою аудиторією бібліотечних клубів сімейного читання мотивує можливість отримати консультацію лікаря, психолога, обговорити проблеми виховання дітей, отримати поради від досвідчених батьків та стати учасником родинних свят.
Низка представлених досвідів розкриває цікаві підходи до організації бібліотечного обслуговування молоді. До їх послуг інтернет-місця для підготовки до занять, виконання творчих проектів, доступ до електронних бібліотек та архівів; зона
WI-FI для роботи з власними мобільними пристроями.
Урізноманітнилися форми роботи з цією категорією відвідувачів: акції, флешмоби, майстер-класи, тематичні тренінги, які сприяють активізації молодіжних ініціатив, допомагають подолати психологічні та життєві труднощі. Присутність бібліотеки у соціальних мережах забезпечує підтримку відносин і формує позитивну думку у цієї найбільш активної цільової аудиторії, слугуючи платформою для обговорення та просування послуг.
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Інтерес до бібліотек постійно зростає. В ряді окремих книгозбірень організовані бібліотечні школи комп’ютерної грамотності для літніх людей, діють «Університети третього віку». Навчитись працювати на комп’ютері, стати впевненим інтернет-користувачем можна разом із бібліотекою.
Пріоритетним напрямом роботи книгозбірень стало забезпечення доступу громади до офіційної інформації органів державної влади та місцевого самоврядування.
Бібліотекарі допомагають громадянам успішно вирішувати різні питання життєдіяльності. Завдяки вільному доступу до інтернет можна замовити квиток на транспорт,
отримати правову, соціальну онлайн-консультацію, знайти лікаря чи організувати візит до медичного закладу, обрати навчальний заклад, скласти резюме та розмістити на
сайтах із працевлаштування, придбати або продати товари чи продукцію, запропонувати відвідати об’єкти зеленого туризму, бути в курсі новин краю, країни та світу, дізнатися прогноз погоди для раціонального ведення господарства та планування роботи,
поспілкуватися онлайн з рідними та друзями, розвивати власні хобі.
Інноваційною бібліотечною практикою є створені спільними зусиллями з місцевою громадою в бібліотеках тематичні музейні експозиції, які покликані популяризувати унікальну історико-культурну спадщину краю. Ведеться пошукова робота,
а зібрані матеріали доступні для ознайомлення у бібліотеці, їх цифрові копії представлені на веб-ресурсах. Отримані відомості стають підґрунтям для подальшого
вивчення історії краю.
Заслуговує на увагу робота бібліотек у напрямку популяризації книги, читання
та послуг за допомогою інтернет-технологій. Використання сервісів Веб 2.0 дозволило бібліотекарям пропонувати своїм користувачам ігрові інтерактивні модулі. Віртуальні мандрівка містом, вивчення шкільних предметів, кросворди та вікторини
ввійшли до рейтингу найбільш відвідуваних розділів бібліотечних ресурсів.
Бібліотеки активно працюють над розширенням асортименту послуг, засобами
їх популяризації, використовуючи мережеві технології та можливості масмедіа. За
допомогою блогів, вікі, соціальних мереж, подкастів, фото- та відеосервісів, мешапів, ін. бібліотека пропонує нові сервіси, залучає користувача до співпраці, підтримує попит на читання та використання нових можливостей. Поряд з цим поза увагою не залишаються традиційні канали поширення відомостей про бібліотеку – друкована рекламна продукція, публікації та можливості місцевих телерадіокомпаній.
Користувачів до відвідування книгозбірні спонукають телевізійні репортажі про історії людей, які досягли успіху завдяки бібліотеці. Формуванню художніх смаків
громади сприяють рекомендації сучасних книг від бібліотекаря в ході літературних
оглядів по місцевому радіо або ТБ.
Завдяки налагодженню партнерства з установами та організаціями, в т.ч. недержавного сектору, представниками бізнесу, духовенства, громадського активу бібліотеки залучають додаткові ресурси для впровадження креативних ідей, залучення
нових користувачів, створення комфортних умов та реалізації нових послуг. Четвертий обласний фестиваль-конкурс «Бібліофест» яскраво демонструє широкій громадськості досягнення та успішні бібліотечні практики роботи з цільовими групами.
Представлені досвіди можуть бути запроваджені в практику роботи колег
сільських та міських книгозбірень, а їх автори нададуть консультативну допомогу
щодо їх реалізації.
Волян Наталія, головний бібліотекар
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СУЧАСНІ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ДОСТУПОМ ДО ІНТЕРНЕТ

161 БІБЛІОТЕКА З ДОСТУПОМ ДО ІНТЕРНЕТ
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СУЧАСНІ ПОСЛУГИ

Навчання, консультування, інтернет-серфінг;
Скайп-спілкування, робота у соціальних мережах;
Правові консультації, соціальний захист, пошук роботи;
Дозвілля у бібліотеці, розвиток хобі;
Електронні бібліотеки, архіви, інформаційні портали;
−
−
−
−
−
−
−
−

Електронне урядування:
законодавство України, обговорення законопроектів, інтернетприймальня органів влади,
електронна звітність до Податкової та Пенсійного фонду,
електронний банкінг: комунальні платежі, банківські операції,
онлайн-замовлення квитків на потяг, автобус, літак,
складання ЗНО, вступ до ВНЗ,
реєстрація в дитячий садок,
онлайн-передплата преси, поштові перекази,
інтернет-магазини: оплата товарів та послуг;
Сервісні послуги (друк, сканування, тиражування).
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ДОСВІД ПУБЛІЧНИХ БІБІЛОТЕК РІВНЕНЩИНИ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 6; тел.: (0362) 22-11-74;
e-mail: promskay@gmail.com
Автор: Промська Олександра Леонідівна, заступник директора з наукової роботи та
автоматизації
1. ВІРТУАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СПАДЩИНИ Ю.-І. КРАШЕВСЬКОГО

У 2012 році відзначався 200-річний
ювілей з дня народження Юзефа-Ігнація
Крашевського (1812–1887) – відомого
польського письменника, історика, етнографа, художника, музиканта, редактора,
видавця, життєвий та творчий шлях якого
був пов’язаний з Польщею, Україною, Білорусією та іншими країнами світу. Понад
20 років Ю.-І. Крашевський прожив на Волині, вивчав її історію, описував природу
та людей. Ім’я письменника занесене до
Книги рекордів Гіннеса (за своє життя він
видав понад 600 томів).
За рішенням польського Сейму
2012 рік був оголошений роком ЮзефаІгнація Крашевського. Це стало поштовхом до реалізації міжнародного проекту «Віртуальна реконструкція спадщини
Юзефа-Ігнація Крашевського» за підтримки Національної комісії Білорусії у справах
ЮНЕСКО.
Комплект дисків
Його учасниками стали: Брестська
«Юзеф-Ігнацій Крашевський»
обласна бібліотека (Білорусія), Національна
бібліотека Білорусії, Публічна бібліотека м. Біла-Підляська (Польща), Музей-садиба
Ю.-І. Крашевського в Романові (Польща), Рівненська обласна універсальна наукова
бібліотека (Україна).
Проект мав на меті: популяризувати постать Ю.-І. Крашевського через створення електронного ресурсу, який би акумулював відомості про його життєвий та творчий шлях. Основними завданнями стали: оцифрування літературного спадку видатного земляка мовою оригіналу та у перекладі українською, російською, білоруською мовами; інтеграція документних джерел, які знаходяться в польських, українських, білоруських бібліотеках, архівах і музеях, в єдиний електронний ресурс.
За підтримки низки українських бібліотек, Інституту літератури імені
Т. Г. Шевченка НАН України, Львівської національної галереї мистецтв імені
Б. Возницького, Рівненська обласна бібліотека підготувала «українську частину» ресурсу. Активну допомогу з перекладом з польської на українську мову надав рівнен8

ський дослідник-краєзнавець, перекладач творів Ю.-І. Крашевського Володимир Шабаровський.
Результатом трирічної колективної роботи бібліотекарів, музейних працівників,
науковців Білорусі, України, Польщі став комплект з 2-х дисків «Юзеф-Ігнацій Крашевський», до якого увійшли: наукова монографія, бібліографічні матеріали, присвячені життю та діяльності Ю.-І. Крашевського, а також електронна колекція графічних і
живописних, музичних та літературних творів автора. На окремому диску зібрано електронні версії більша 100 книг Ю.-І. Крашевського різними мовами.
Диски мають чотирьохмовний інтерфейс: білоруською, польською, українською
та російською мовами представлені всі основні елементи структури, а також матеріали
довідково-методичного характеру.
Офіційна презентація електронного ресурсу «Юзеф-Ігнацій Крашевський» відбулася у червні 2014 року в Білорусії (Ружани) та Польщі (Біла-Підляська).
Диски передані в бібліотеки, музеї, наукові та навчальні заклади Польщі, України, Білорусії.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 6; тел.: (0362) 26-26-75;
e-mail: uyguyg@ukr.net
Автор: Дісик Мирослава Богданівна, бібліотекар відділу абонемента
2. «КІМНАТА СІМЕЙНОГО ЧИТАННЯ»
Впродовж двох років у відділі
абонемента діє проект «Кімната сімейного читання», який покликаний організувати та підтримувати культуру сімейного читання, перетворити бібліотеку на
місце родинного відпочинку, здійснювати інформаційну підтримку сімей.
Цільова аудиторія:
− батьки, які виховують дітей, що не
відвідують дошкільні навчальні заклади;
− люди похилого віку, пенсіонери (бабусі та дідусі);
− молодь (сестри й брати юних читачів);
− школярі та дошкільнята освітніх закладів, які знаходяться в зоні обслуговування бібліотеки;
− люди, які готуються стати батьками;
− сім’ї соціального ризику.
Реалізація проекту дозволила урізноманітнити форми співпраці бібліотеки та родин. У відділі створено комфор9

тну зону для перебування дорослих та дітей, облаштовано ігрову зону із меблями цікавих форм, сформована ресурсна база, до якої входять дитячі книги, аудіо-, відеоресурси, розвиваючі та логічні ігри, іграшки для дівчаток та хлопчиків. Наявне мультимедіа обладнання використовується під час різних бібліотечних подій.
До послуг родин, які завітали до бібліотеки, участь у заходах Клубу «Мама+я».
Клуб об’єднує батьків, які виховують малечу віком від 1 до 3 років. Спільні забави,
рухливі ігри, заняття аплікацією, малюванням, костюмовані дійства роблять незабутнім відвідування бібліотеки.
Впроваджено у дію Програму «Бібліотечна родина», яка пропонує пізнавальні
посиденьки батьків, дошкільнят та школяриків для кращого розвитку уваги, логічного
мислення та творчих здібностей дітей, сприяє набуттю навиків роботі у колективі.
Кращому орієнтуванню батьків у репертуарі дитячої літератури, залученню дитини до читання сприяє проведення голосних читань, театралізованих міні-вистав, показів відео та прослуховування навчальних аудіоматеріалів. Учасниками бібліотечних
подій стають автори дитячих книг, які читають цікаві уривки творів, розповідають про
героїв книг, відповідають на численні питання дітей та батьків, підписують книги.
В рамках роботи «Кімнати сімейного дозвілля» відбуваються слайд-шоу фото
подій, сімейних світлин, майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, подарунків
ручної роботи. Набули популярності серед учасників свята «Baby Shower», різдвяні
ранки та розваги у бібліотеці на літній терасі.
З метою інформаційної підтримки родин організовуються освітні тематичні зустрічі з лікарями вузької спеціалізації, стоматологами, психологами та педагогами,
представниками недержавних організацій, що об’єднують батьків, які виховують дитину-інваліда, керівниками дитячих центрів розвитку та сімейних і підліткових клубів.
Надаються консультації та можливість електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади, пошуку робочих вакансій, отримання юридичної консультації онлайн.
Учасниками та партнерами проекту є сімейний клуб «Пузата мама», «Пласт»,
шкільні та дошкільні заклади Рівного, Рівненський академічний обласний театр ляльок, РОО УТОГ, Літературний дитячий фестиваль «Дивокрай», громадська організація «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін», Рівненський обласний краєзнавчий музей, дитячий центр розвитку дитини «Кіндер Клаб».
Кімната сімейного читання завжди на зв’язку через сторінку «ВКонтакте» –
http://vk.com/id35632729.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 6; тел.: (0362) 22-21-21;
e-mail: vil.rdob@gmail.com
Автор: Волкова Світлана Олександрівна, завідуюча відділом обслуговування
документами іноземними мовами
3. ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ВЕЛИКЕ ЧИТАННЯ.
УКРАЇНА – США: «РІВНЕ ЧИТАЄ «ПРИГОДИ ТОМА СОЙЄРА»
Мета проекту – залучення жителів Рівного до читання, популяризація творчості
американського письменника Марка Твена; сприяння набуттю навиків прочитання
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творів мовою оригіналу та вдосконалення знання англійської мови; демонстрація творчих здібностей молоді міста через організацію театральних постановок; залучення до бібліотеки нових користувачів.
Партнерами програми стали
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління культури і туризму виконавчого
комітету Рівненської міської ради,
Дубенська та Здолбунівська централізована система публічно-шкільних
бібліотек, Рівненське обласне відділення УБА, громадські організації міста, волонтери. Проект реалізується за
сприяння Відділу преси, освіти та
культури Посольства США в Україні.
Впродовж двох місяців бібліотекарі провели цикл заходів, який
включав: презентації творчості Марка
Твена для викладачів зарубіжної літератури освітніх закладів міста, школярів та студентів, працівників бібліо-
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тек міста та області. Для учнівської молоді Рівного за творчістю письменника організовані інтерактивні заняття у формі рольової гри, голосні читання твору «Пригоди Тома
Сойєра», вікторини, олімпіади художнього перекладу уривків твору, флешмоби, перегляд екранізацій всесвітньовідомого твору. Усім учасникам проекту була надана можливість за допомогою конкурсу інсценівок висловити своє бачення і власне трактування
повісті.
На завершення програми на малій сцені Рівненського академічного українського
музично-драматичного театру відбувся фестиваль театральних постановок за мотивами
твору «Пригоди Тома Сойєра». Переможці міні-вистав отримали е-читанки Amazon
Кіndle від Посольства США в Україні.
В рамках проекту були виготовлені та розповсюджені серед громади міста та учасників рекламні закладки, афіші. Волонтери та активісти «Великого читання» отримали
футболки з логотипом проекту. Увагу до «Великого читання» привертав сіті-лайт «Рівне читає Тома Сойєра», розміщений у центрі міста. Перебіг проекту, його події висвітлювалися на веб-сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua) та платформі «Facebook».
________________________________________________________________________
Програма «Велике читання» започаткована 2006 року з ініціативи Національного фонду з
культури США і запроваджується у співпраці із Інститутом музейних та бібліотечних служб. Ця
програма об’єднує різні покоління жителів великих та малих міст, пропонуючи кожному знову відкрити книгу, згадати своїх улюблених героїв та поділитися своїми враженнями в сім’ї, з друзями, в
бібліотеці. Книги, які беруть участь у програмі, є взірцем світової літературної творчості, написані майстрами світової словесності та перекладені видатними перекладачами.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
33018, м. Рівне, вул. Відінська, 13; тел.: (0362) 23-33-91;
е-mail: vidin13@ukr.net
Автор: Молчанова Світлана Миколаївна, провідний бібліограф інформаційнобібліографічного відділу
4. ПРОЕКТ «ВІРТУАЛЬНА ІГРОТЕКА»
Мета проекту:
− підвищити інтерес дітей та підлітків до книги та читання;
− популяризувати інформацію про край шляхом використання сучасних інтернеттехнологій;
− отримати новий якісний рівень дитячої бібліотеки як осередку сучасних інформаційних можливостей та центру високоякісного обслуговування користувачів
за допомогою нових ігрових форм роботи.
Цільова аудиторія: учні 1–11-х класів ЗОШ м. Рівне; педагоги загальноосвітніх
шкіл міста; віддалені користувачі бібліотеки.
«Віртуальна ігротека» розміщена на сайті інформаційно-бібліографічного відділу Обласної бібліотеки для дітей (http://bibliograph.jimdo.com/ігротека). Для її створення використаний сервіс Web 2.0 LearningApps.org (https://learningapps.org), завдання
якого – підтримка процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. За задумом авторів сервісу, ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи.
Створена «Віртуальна ігротека» може використовуватись як індивідуально, так і
групами користувачів у рамках проведення заходів бібліотекарями або вчителями під
час уроків.
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Очевидними перевагами даного інноваційного проекту є загальнодоступність,
можливість виконання завдань як у стінах бібліотеки, зокрема у Центрі вільного доступу до інтернету, так і з будь-якого іншого місця, де є доступ до Мережі.
Матеріали ігротеки призначені для:
− дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
− дітей середнього та старшого шкільного віку.
На даний час до «Віртуальної ігротеки» увійшли:
− вікторина «Подорожуючи казками»,
− завдання «Чи знаєш ти українських письменників?»,
− пазл «Бібліотека»,
− кросворд за творчістю В. Драгунського,
− вікторина «Хочу знати Рівне!»,
− завдання «Райони Рівненської області»,
− інші вправи.
Вікторина «Подорожуючи казками» (для дітей молодшого шкільного віку) дає
змогу перевірити знання народних та літературних казок. Яскраві ілюстрації та можливість відповідати на запитання індивідуально роблять вікторину привабливою
для маленьких користувачів бібліотеки. Це засвідчив досвід використання ігротеки
у роботі з дітьми пришкільних літніх таборів навчальних закладів міста.
Для цієї ж вікової категорії створено завдання «Чи знаєш ти українських письменників?», виконуючи яке, діти удосконалюють свої навички користування
комп’ютерною мишкою та пізнають найвідоміших письменників України.
Головне завдання пазлу «Бібліотека» – знайомство найменших користувачів з такими основними поняттями, як «абонемент», «читальний
зал», «періодичні видання», «довідковий фонд» тощо.

Читачі, яким відома творчість дитячого письменника В. Драгунського, автора
«Денискових оповідань», можуть розгадати інтерактивний кросворд за його творами.
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Користувачі середнього та старшого шкільного віку, а також дорослі, перевірять
свої знання рідного міста та області, відповідаючи на запитання вікторини «Хочу знати Рівне!» та «Райони Рівненської області».
Спостереження за виконанням завдань з краєзнавства, рівнем знань рідного
краю користувачами, підтверджує актуальність та важливість створення подібних
проектів.
Використання ігрових інтерактивних завдань з ентузіазмом сприймається користувачами, особливо дітьми та підлітками, які досить упевнено почувають себе, працюючи за комп’ютером. Вони краще сприймають інформацію, презентовану у сучасній інтерактивній формі. Матеріали ігротеки розвивають логічне мислення, підвищують пізнавальну активність користувачів, допомагають урізноманітнити проведення
бібліотечних заходів.
Можливість публікації активних посилань на «Віртуальну ігротеку» через інтернет дало змогу прорекламувати її зі сторінки бібліотеки «ВКонтакте» та блогу
«Нінтешк@», що сприяло залученню нових віддалених користувачів на сайт відділу.
В подальшому планується створення нових інтерактивних модулів, залучення бібліотекарів та педагогів до використання віртуальної ігротеки у проведенні бібліотечних
заходів.
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА ім. В. КОРОЛЕНКА
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ м. РІВНЕ
33027, м. Рівне, вул. Київська, 44; тел.: (0362) 23-60-29;
e-mail: inna_volf@ukr.net
Автор: Вольф Інна Вікторівна, бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу
5. КРЕАТИВ-ПРОЕКТ «ІМ’Я КОБЗАРЯ НА МАПІ РІВНОГО»
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Одним з основних напрямків роботи Центральної міської бібліотеки ім. В. Короленка ЦБС м. Рівне є краєзнавча діяльність, що сприяє формуванню національної, культурно-історичної свідомості, вихованню патріотизму, поваги до історії та рідного краю,
розвитку творчих здібностей особистості, сприяє економічному, соціальному та культурному розвитку краю. Тому, до 200-річчя від дня народження видатного українського
поета, художника, політичного та громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка,
вперше, бібліотекарями було вивчено і узагальнено інформаційні джерела щодо вшанування пам’яті Кобзаря в Рівному.
В рамках креатив-проекту «Ім’я Кобзаря на мапі Рівного» були створені:
− відеофільм «Ми пам’ятаємо тебе, Кобзарю: місця вшанування Шевченка у Рівному»;
− буклет «Ім’я Кобзаря на мапі Рівного» з бібліографічними та фактографічними відомостями про постать Т. Шевченка в контексті історії міста;
− закладка-пам’ятка «Віхи життя і творчості Тараса Шевченка» з переліком основних фактів біографії та творчості ювіляра;
− інтерактивна карта, присвячена місцям вшанування пам’яті поета у Рівному.
Проект був представлений широкому колу читачів: від школярів до пенсіонерів.
Ознайомитися з проектом можна на сайті ЦБС м. Рівне http://cbs.rv.ua (розділ «До
200-річчя Тараса Шевченка»).
ДУБЕНСЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА
35604, м. Дубно, вул. Сурмичі, 94, Рівненська область; тел.: (03656) 4-57-15;
e-mail: mromanyk1@gmai.com
Автор: Марія Олександрівна Романюк, бібліотекар
6. ПРОЕКТ «WIKIDАY У БІБЛІОТЕЦІ»
Метою проекту «Wikidаy у бібліотеці» є поширення інформації у Вікіпедії –
українській електронній енциклопедії, про старовинне місто Дубно, його минуле, архітектурні та історичні пам’ятки, відомості про відомих дубенчан та інших особистостей, чиє життя та творчість пов’язані з Дубно.
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Ця послуга знайшла широкий відгук серед мешканців міста, користувачів бібліотеки, письменників, митців, співробітників Дубенського заповідника, які виявили
бажання викласти свої особисті матеріали на сторінках Вікіпедії, але не вміли зробити це самостійно.
За допомогою бібліотекарів та волонтерів організовано навчання по реєстрації
у Вікіпедії та порядку додавання і редагування статей.
Нині у Вікіпедії можна знайти легенду «Дівоча вежа» поетеси Любов Пшеничної; туристичний маршрут «Застиглі миті історії», опублікований Анатолієм Пожарським, членом Національної спілки краєзнавців України; відомості про сакральні об’єкти міста «Традиції і сучасність замкової церкви в Дубні» Івана Косянчука,
наукового співробітника Державного історико-культурного заповідника м. Дубно.
Також у Вікіпедію було внесено відомості про Галину Мосійчук – місцевого
самодіяльного композитора та виконавицю пісень, доповнено сторінку про Бориса
Возницького, почесного громадянина Дубна.
Бібліотека і надалі продовжує втілювати цей проект. На черзі – публікація відомостей про пам’ятні знаки «Небесній сотні», статут Дубенського Спасо-Преображенського
монастиря та інші статті про славетну історію та сучасність міста Дубно.
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
34400, м. Кузнецовськ, мікрорайон Перемоги, 23, Рівненська область;
тел.: (03636) 2-24-10; e-mail: biblioteka1@i.ua
Автори: Антонюк Олена Андріїївна, бібліограф;
Киричук Надія Володимирівна, провідний бібліотекар
7. ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
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З 2009 року з метою інформування про нові надходження книг, популяризації читання, а також формування художніх смаків громади Кузнецовська, книгозбірня започаткувала телевізійні літературні огляди. Використання можливостей ефіру місцевої телекомпанії «Рівне-Атом» було обумовлено тим, що саме телебачення залишається не
тільки головним, але і єдиним для значної частини громади міста засобом задоволення
інформаційних та культурних потреб, набуття знань, організації дозвілля.
Цільова аудиторія: працівники атомної станції, підприємці, учні загальноосвітніх шкіл міста, студенти, працююча молодь, а також люди з особливими потребами, творчо обдарована молодь. Партнери: телерадіокомпанія «Рівне–Атом», місцеві
тижневики «Вісті Кузнецовська», «Енергія», інформаційний портал 34400.net.
Так, щомісяця, бібліотекарем відбирається 10–15 нових книг, що надійшли до
бібліотеки, готується бібліографічний огляд літературних новинок та здійснюється
запис майбутньої передачі (п’ятихвилинний сюжет). Як результат – показ літературного огляду на ТБ для широкої аудиторії.
Тематика оглядів різна: сучасна українська книга, новинки галузевої літератури (екологія, законодавчий процес, питання філософії та психології, історія України), твори місцевих авторів, детективи та пригодницький жанр, дитяча література.
Проводилась оцінка ефективності нової форми популяризації літератури шляхом аналізу окремих показників роботи бібліотеки, таких як: показник зареєстрованих користувачів, відвідування та обертаність книжкового фонду. Пропоновані потенційним користувачам книги стали більш затребуваними читачами. Зросла активність запису до всіх відділів бібліотеки.
Паралельно літературні огляди публікувалися на бібліотечних сторінках у соціальних мережах «ВКонтакте», блозі «Літературна палітра» (http://feodosija1711.blogspot.com),
YouTube.
Їх популярність засвідчує велика кількість переглядів та відгуків жителів Кузнецовська.
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
34400, м. Кузнецовськ, мікрорайон Перемоги, 23, Рівненська область;
тел.: (03636) 2-24-10; e-mail: biblioteka1@i.ua
Автор: Семенюк Руслана Петрівна, завідуюча відділом
8. ПРОЕКТ «ВІЗУАЛІЗУЙ БІБЛІОТЕКУ: ФОТО-ВІДЕО-КРОС
(переможець конкурсу бібліотечних ініціатив від РОВ УБА)
Кузнецовська міська публічна бібліотека спрямувала
свою діяльність на створення
відеоресурсів та друкованої
продукції про сучасні послуги
бібліотеки для учнівської молоді, службовців, безробітних, пенсіонерів, людей похилого віку.
В рамках проекту були
виготовлені відеоролики «Послуга бібліотеки», «Повідомлення для користувача», «Шко17

ла комп’ютерної грамотності» «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» «У бібліотеці відкрито точку WI-FI» та фотоколажі про послуги міської бібліотеки, які поширювалися у публічних місцях Кузнецовська та популяризувалися
через веб-сайти бібліотеки, сайт «34400.net: Кузнецовськ: новини без цензури», соціальні мережі.
Проведена робота була спрямована на залучення нових користувачів та підтримку мотивації відвідування книгозбірні її постійними читачами. В майбутньому
планується створення друкованої продукції та нових відеороликів, які будуть поширюватися в ході загальноміських заходів, на міській педагогічній конференції, сесіях
міської ради, в соцмережах та транслюватимуться по місцевому телебаченні.
БЕРЕЗНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА
КЗ «БЕРЕЗНІВСЬКА ЦСПШБ»
34600, м. Березне, вул. Київська, 7, Рівненська область; тел.: (03653) 5-46-87;
е-mail: Lib_kids@ukr.net
Автор: Щур Наталія Дмитрівна, заступник директора по роботі з дітьми
9. БІБЛІОВІДЕОСТУДІЇ (BVS)
Мета проекту «БібліоВідеоСтудії» – залучення до активного читання дітей та
підлітків, посилення ролі бібліотеки як центру читацьких інтересів, створення нових
інформаційних ресурсів. Проект передбачав створення відеороликів за участю дітей
та підлітків, керівників дитячого читання та батьків. Творчими партнерами БібліоВідеоСтудії стали керівники літературних гуртків навчальних закладів району, заклади культури, будинок дитячої та юнацької творчості.
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Втілення ідеї було б неможливе без відповідної технічної бази. Районна бібліотека для дітей оснащена комп’ютерною технікою, має цифровий фотоапарат. До
роботи бібліотечної студії долучається телерадіокомпанія «Березне», яка надає необхідне матеріально-технічне обладнання: відеокамеру, диктофони, використання
студії звукозапису. А працівники телерадіокомпанії проводять заняття з учасниками
студії.
Для реалізації проекту була сформована робоча група у складі бібліотечних
фахівців. Розроблено Положення про БібліоВідеоСтудію, девіз та логотип, складено
план заходів.
Створенню кожного відеоролика передувала велика робота: уважне прочитання твору, набуття навичок виразного читання, спроба виконати ролі персонажів
твору, відбір учасників, які володіють необхідними знаннями. Не менш важливим є
написання сценарію, підбір костюмів, музичний супровід. Цінним для роботи БібліоВідеоСтудії став набутий досвід лялькового театру «Книга і лялька», який успішно діє при бібліотеці та створення серії аудіозаписів «Слуханка з любов’ю для дітей», «Музика для озвучення вистав».
Волонтерську підтримку БібліоВідеоСтудії надали старшокласники місцевої
школи. За їх участю створені відеоролики за сюжетами дитячих творів: казки
Ш. Перо «Червона шапочка», творами О. Іваненко «Тарасові шляхи», Г. Чубач «Моя
країна Україна». Відеоролики розміщені на відеохостингу YouTube, в соціальній
мережі Вконтакті, а їх аналог на дисках доступний для перегляду в Інтернет-центрі
Березнівської ЦРБ.
Участь у бібліотечній студії призвела до зростання бажаючих (дітей та підлітків) взяти участь у відеозйомках, стати героями творів. Не залишаються осторонь
батьки, які вболівають за успіхи дітей та допомагають їм.
Для тих, хто виявив бажання оволодівати методикою створення відеороликів,
бібліотека на літніх канікулах організувала майстер-класи з фото- та відеозйомки, відеомонтажу, написання сценаріїв, пошуку фонограм для музичного оформлення тощо.
Зростанню популярності нової бібліотечної послуги сприяла рекламна кампанія. Підготовлені та поширені серед цільової аудиторії листівки, буклети, поліграфічні рекламні значки з логотипом БібліоВідеоСтудії. Розкрутка через соціальні мережі забезпечила збільшення числа учасників студії до 40 чоловік.
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
34300, смт Володимирець, вул. Соборна, 24, Рівненська область; тел.: (03634)23784;
e-mail: volodlibrary@ukr.net
Автор: Кондратишина Ольга Андріївна, завідуюча відділом
10. «ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ»

Впродовж чотирьох місяців працівники відділу обслуговування Володимирецької ЦРБ реалізували проект «Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення», метою якого є інформування та навчання молоді Володимиреччини сучасним методам планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я через проведення інформаційно-просвітницьких акцій, тренінгів за участю лікарів-гінекологів
та психологів, а також сприяння у покращенні ставлення цільової аудиторії до сучасних методів контрацепції, як засобу запобігання незаплановій вагітності.
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Тренінг для молоді психолога В.П. Гаврилюка

Реалізація проекту відбулась завдяки співпраці з спеціалізованими медичними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями району: Володимирецькою центральною лікарнею, сімейним медичним центром «Родолад», Володимирецькою районною молодіжною громадською організацією «Школа відповідального батьківства», районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді,
редакцією районної газети «Володимирецький вісник», Вищим професійним училищем №29, Володимирецькою районною організацією товариства Червоного Хреста України, Володимирецьким районним відділом культури і туризму райдержадміністрації.
В межах проекту були проведені скайп-консультації молоді з фахівцями,
представниками партнерських організацій для вирішення різноманітних проблем і
забезпечення прагнення молодих людей в набутті нових знань, досвіду та можливості покращувати своє життя та життя своєї родини; організовано доступ до інтернетджерел, які висвітлюють питання планування сім’ї, налагоджено кінопокази соціальних фільмів, інше.
Особлива увага приділялась дівчатам із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах і які раніше не відвідували бібліотеку. Молодь активно брала
участь у діалогах з лікарями, отримала індивідуальні безкоштовні рекомендації. Нині вони є активними користувачами бібліотеки, а також привели до бібліотеки своїх
друзів.
Проведене анкетування цільової групи проекту показало, що завдяки участі в
тренінгах лікарів-гінекологів, в дівчат покращився рівень знань щодо збереження
репродуктивного здоров’я, безпечної статевої поведінки, запобігання небажаної вагітності та профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом.
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Видані бібліотекою буклети, мультимедійні презентації з планування сім’ї та
збереження репродуктивного здоров’я населення, створені відеофільми про тренінги
з консультаціями лікарів, психологів розповсюджувалися в публічних місцях селища, а також поширені через мережу сільських книгозбірень серед молоді району.
ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ с. БАБИНГОЩАНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
35431, с. Бабин, вул. Незалежності, 5, Гощанський район, Рівненська область;
e-mail: babin.biblioteka@ukr.net
Автор: Дубич Галина Михайлівна, завідуюча бібліотекою
11. УРОКИ ЗДОРОВ’Я «СПРИЙМАЄМО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ ЗДОРОВИМИ ОЧИМА»
Бібліотека с. Бабин – інформаційний центр села, що своєю діяльністю активно
впливає на життя громади, впроваджуючи інноваційні послуги, які орієнтовані на
різні групи користувачів: учнівську молодь, службовців, вчителів, дітей.
Адаптуючись до потреб громади та нових умов роботи, бібліотека запровадила уроки здоров’я «Сприймаємо навколишній світ здоровими очима» за методикою
лікаря Базарного.
Партнерами бібліотеки стали: Районний відділ культури, районна газета «Районка нова», лікар-офтальмолог районної лікарні, волонтери, Бабинська ЗОШ I-III
ступенів, дитячий садочок с. Бабин «Казковий світ».

«Уроки здоров’я» в біблiотеці с. Бабин Гощанського району
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Цільова аудиторія – діти-вихованці старшої групи дитячого садочку «Казковий світ» та учні 4-го класу Бабинської ЗОШ.
Саме бібліотека стала місцем зустрічі дітей та лікаря-офтальмолога районної
лікарні, де малята, граючись, навчились виконувати профілактичні вправи для очей,
що зміцнюють зір. Для їх батьків бібліотека підготувала добірку цікавих сайтів про
збереження зору та профілактику очних захворювань, для вчителів віднайшла інформацію про гімнастику для очей.
ДУБЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35600, м. Дубно, вул. Скарбова, 9, Рівненська область; тел.: (03656) 4-31-52, 4-17-68;
е-mail: dubnocrb@meta.ua
Автори: Кононова Людмила Іванівна, директор;
Кирильчук Юлія Григорівна, завідуюча відділом
12. «АУДІОКНИГИ: ЦІКАВО, ЗРУЧНО, СУЧАСНО»
Значну увагу бібліотека приділяє роботі з незрячими та слабозорими користувачами, створюючи аудіоресурси та пропонуючи їх для прослуховування як у бібліотеці, так і вдома. Поруч з цим, книги у аудіоформаті, стали популярними і серед
інших користувачів, зокрема тих, хто прагне більш ефективно використовувати власний час, не має часу на читання тощо.

Колекція аудіокниг Дубенської центральної районної бібліотеки
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Особливими читачами таких книг є діти, особливо шкільного віку, які надають перевагу саме електронній інформації.
Для відвідувачів книгозбірні бібліотекарі створили колекцію аудіокниг, які
придбаються, створюються на запит або надходять в дар.
На головній сторінці сайту Дубенської центральної районної бібліотеки розташовано перелік наявних аудіокниг.
У розділі «Аудіобібліотека» представлено рубрики:
− «Аудіокниги: цікаво, зручно, сучасно», що містить посилання на рекламний
ролик про аудіокниги, а також на буктрейлери, розміщені на YouTube.
− «Письменники Дубенщини – дітям», де розміщені посилання на звукові версії
книг місцевих письменників, начитані працівниками районної дитячої бібліотеки, центральної районної бібліотеки, а також авторами.
− «Аудіоподкасти» міститься посилання на сайт Рівненській ОУНБ, де представлена колекція звукових файлів за темами.
Цікавим є досвід бібліотеки створення аудіокниги до Шевченківських свят. На
диск були записані твори Кобзаря, що декламували користувачі бібліотеки. Для наймолодших сформовано аудіокнигу із казками та поширено серед бібліотек Дубенщини.
Сьогодні користування аудіокнигами – це раціонально, цікаво і вигідно. Адже
з аудіокнигою нудні повсякденні паузи можуть заповнюватись яскравими подіями, а
рутинні справи – набувати цінного змісту чи обростати цікавими сюжетами! Саме
тому кількість споживачів аудіокниги невпинно збільшується.
ДУБРОВИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 9, Рівненська область; тел.: (03658)2-03-67;
е-mail: dubrlibr@mail.ru
Автори: Ромаш Марія Іванівна, директор; Корінь Лідія Василівна, бібліограф
13. ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ - МОСТИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Бібліотеки Дубровицької централізованої системи публічно-шкільних бібліотек
стали майданчиками для налагодження діалогу громадян із органами влади, місцем
доступу до офіційних інформаційних ресурсів та електронних адміністративних
послуг національного та регіонального рівнів.
Організовуючи доступ до публічної інформації в бібліотеках, було створено і
модернізовано 22 інтернет-сайти. Сайт центральної районної бібліотеки
(www.dubrlibr.rv.ua) щорічно відвідує понад 5000 віддалених користувачів – представників різних соціальних груп: службовці, робітники, підприємці, представники
органів місцевого самоврядування, громадських організацій, учні, студенти, пенсіонери, безробітні, люди з особливими потребами, ін. До послуг користувачів бібліотек – 36 комп’ютерів з безкоштовним Інтернетом в 19 бібліотеках району. Сім бібліотек приєднались до Всеукраїнської мережі Пунктів доступу громадян до офіційної
інформації. Активно включилися в процес розвитку електронного урядування на місцевому рівні, чому сприяло впровадження міжнародної Ініціативи «Партнерство
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«Відкритий Уряд» та ініціативи «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування».
В кожній бібліотеці оформлені інформаційно-консультаційні центри обслуговування громадян, які оснащені комп’ютером та інтернетом і реалізують доступ до
послуг в системі електронного урядування. Користуються послугами безкоштовно
всі мешканці району незалежно від статі, віку, соціального статусу та рівня
комп’ютерної грамотності.
Бібліотеки організують доступ до електронних інформаційних ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечують взаємодію з органами влади за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, а також надають населенню можливість оволодіти інформаційно-комунікаційними технологіями.
Бібліотеки надають широкий асортимент послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, в т.ч. доступ до електронного каталогу книг, ресурсів
та сервісів інтернету тощо.
З метою популяризації електронних послуг серед громади, книгозбірнею організовано низку тренінгів, круглих столів, консультацій, майстер-класів для бібліотечних спеціалістів, голів сільських рад, підприємців, бухгалтерів підприємств та
організацій, інших цільових груп користувачів щодо користування послугами електронного урядування, зокрема налагодження ефективного зворотного зв’язку з урядовими структурами, участі в обговореннях проектів нормативно-правових актів, а
також оцінюваннях та експертних опитуваннях. Окрім адміністративних, передбачалося просування е-послуг, спрямованих на вирішення проблем життєдіяльності
громадян: можливість дистанційного навчання, здійснення платежів за допомогою
інтернет чи мобільного банкінгу, актуалізація даних вкладників Ощадбанку, розрахунок субсидії чи майбутньої пенсії, заповнення в онлайн-режимі Декларації про
майновий стан і доходи, подання електронної звітності, бронювання квитків – усього того, що раніше вимагало безліч часу, а тепер можна отримати у бібліотеці без
черг та додаткових грошей. Підтримку у реалізації навчання та доступу до е-послуг
бібліотеці надали: Дубровицька районна державна адміністрація, Дубровицька районна рада, міська рада, Дубровицька міжрайонна державна податкова інспекція,
Управління праці та соціального захисту населення,
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека.
Серед електронних
послуг, які нині надаються
в бібліотеках району – користування
інтернетприймальнями
органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування,
електронна
реєстрація
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на
сайті Державної реєстраційної служби України, електронні послуги на веб-порталі
Пенсійного фонду України, пошук роботи на інтернет-медіа-порталі «Труд» Держа24

вної служби зайнятості України, користування послугами Всеукраїнської безкоштовної освітньої мережі «Щоденник.ua», реєстрація колишніх вкладників Ощадбанку
СРСР в «Реєстрі вкладників заощаджень громадян» на сайті АТ «Ощадбанк», перевірка особистих рахунків та оплата комунальних платежів, ін.
Центральною бібліотекою підготовлено плакати та буклети про надання послуг електронного урядування й розповсюджено в публічних бібліотек району.
ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА с. СВАРИЦЕВИЧІ ДУБРОВИЦЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
34120, с. Сварицевиці, вул. Шкільна, 1, Дубровицький район, Рівненська область;
е-mail: svarlibr@mail.ru
Автор: Корейчук Олена Федорівна, бібліотекар
14. ПРОЕКТ «СВАРИЦЕВИЧІ ХХ СТОЛІТТЯ»
(переможець конкурсу бібліотечних ініціатив від РОВ УБА)
Сварицевицька сільська бібліотека у партнерстві з школою, волонтерами та
громадою створила унікальний краєзнавчий ресурс «Врятувати від забуття», «Сварицевичі ХХ століття». В ході роботи над проектом здійснювалася кропітка пошукова робота, були виявлені маловідомі історичні факти про село, здійснено запис
живих свідків подій. Зібраний матеріал був оцифрований та нині доступний як в
бібліотеці, так і на її веб-ресурсах та став підґрунтям для подальших вивчень історії
краю.
Бібліотекою були організовані просвітницькі заходи, які сприяли патріотичному вихованню учнівської молоді, популяризації історико-культурної спадщини
с. Сварицевичі. Завдяки проекту бібліотека зміцнила співпрацю з громадськістю села, керівниками гуртків Сварицевицького навчального-виховного комплексу, які і
надалі сприятимуть краєзнавчій роботі. У подальшому планується робота над мініпроектом «Реліквії моєї родини». Здійснення проекту дозволило збільшити відвідування та користування сучасними послугами книгозбірні. Зріс імідж бібліотеки як
історико-культурного центру с. Сварицевичі.
НОБЕЛЬСЬКА ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
34013, с. Нобель, вул. Центральна, 57, Зарічненський район, Рівненська область;
e-mail: zaribiblioteka@gmail.com.ua
Автор: Шкльода Жанна Михайлівна, бібліотекар
15. «РОЗВИВАЄМО СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ»
Нобельська бібліотека активно співпрацює з сільською радою та громадою села
задля активного розвитку зеленого туризму, що зумовлено необхідністю покращення
соціально-економічних життя села.
З цією метою в бібліотеці навчають комп’ютерній грамотності, користуванню
скайпом, листуванню електронною поштою та інформують власників садиб щодо розвитку місцевого туризму, сприяють самоорганізації сільських садиб, отримують консультації з юридичних питань, надають інформацію щодо історії села, звичаїв, тради25

цій тощо. Місцева громада долучається до зустрічей за круглим столом з представниками сільської Ради, фахівцями профільних управлінь, ЗМІ, наприклад, «Перші кроки
у сільському зеленому туризмі – поради початківцю», «Природа і людина».

Бібліотека під відкритим небом

Задля оперативного висвітлення інформації про наявність аргросадиб для відпочиваючих, природничі та туристичні об’єкти села, мисливство і рибальство, місцеві свята та культурні події бібліотека підтримує власний блог.
Місцеві жителі та туристи – активні учасники культурно-освітніх заходів, екскурсій, які проводить бібліотека: «Історичне минуле Нобеля», «Нобель через роки і
століття», «Краса довкілля і поетичне слово», «Нобель – коштовна перлина Полісся», «У царстві зелених скарбів», «Заповідними стежками Нобельщини», «Цілющі
озера краю», «Цікаві місця краю», «Всеукраїнський фестиваль гумору «Лауреат Нобельської премії».
З метою розкриття туристичної привабливості краю бібліотека видає та розповсюджує різноманітні матеріали, путівники, буклети, листівки, які містять інформацію про історико-етнографічну спадщину села, рекреаційні ресурси, а також екологічну чистоту місцевості: «Нобель древній», «Скарби рідного краю», «Нобель: короткий туристичний нарис», «Прапороносці перемоги: Савич Павло Максимович». В
місцях рекреації туристів і відпочиваючих бібліотека організовує мобільні майданчики з виставками літератури про історично-етнографічну спадщину села, буклети з
наймальовничішими куточками села: «Рослинні свята наших предків», «Мелодії
древнього Нобеля», «Цілющі скарби мого краю: це земля моя і твоя», «Бережіть ці
землі і води».
Нобельска публічно-шкільна бібліотека є інформаційним центром села, місцем спілкування громади, гостей села, власників агросадиб, що піднімає її імідж, дає
можливість для розвитку сільського зеленого туризму, збільшення реальних доходів
селян за рахунок надання послуг з прийому на проживання туристів, облаштування
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туристичних маршрутів та надання екскурсійних послуг, транспортного обслуговування туристів, надання послуг з туристичного обладнання, виробництва та реалізації туристам екологічно-чистих продуктів харчування, кулінарних послуг, реалізації
товарів народних промислів.
ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35701, м. Здолбунів, вул. Шкільна, 39, Рівненська область; тел.: (03652) 2-47-12;
e-mail: zdmetod@ukr.net
Автор: Чиншова Галина Богданівна, провідний бібліотекар відділу обслуговування
16. УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ: ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
ЗА ДОГОВОРАМИ

У центрі уваги Здолбунівської центральної районної бібліотеки – люди похилого віку та громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. Відповідно до угоди про співпрацю між бібліотекою та Здолбунівським районним територіальним центром соціального обслуговування, будинком-інтернатом для людей похилого віку та інвалідів
активізовано бібліотечне обслуговування цієї категорії відвідувачів .
В бібліотеці організовано роботу «Університету третього віку», який пропонує
низку заходів, що відбуваються в рамках факультетів Університету:
− факультет «Основи медицини та здорового способу життя»,
− факультет «Комунікаційних та інформаційних технологій».
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Працівники бібліотеки проводять безкоштовне навчання комп’ютерної грамотності, забезпечують можливість для розширення як фізичного, та і онлайнспілкування. Організовуючи дозвілля для підопічних, проводять поетичні зустрічі,
майстер-класи з рукоділля, виставки творчості: виробів декоративно-прикладного
мистецтва, живопису, фотографії. Сприяють вирішенню проблем їх життєдіяльності
через безкоштовні зустрічі та консультації з лікарями, юристами.
МІЗОЦЬКА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ № 2 ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
35740, смт Мізоч, вул. Липки, 14, Здолбунівський район, Рівненська область;
e-mail: Oksana_svit@ukr.net
Автор: Пальчевська Оксана Василівна, завідуюча бібліотекою
17. «БІБЛІОТЕКА І РЕЛІГІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ МІЗОЧА: ГРАНІ СПІВПРАЦІ»

Мізоцька міська бібліотека тісно співпрацює із релігійними громадами селища. Починаючи з 2011 року, бібліотека у партнерстві з релігійною громадою РіздвоБогородичної церкви та волонтерами співпрацює у напрямку вивчення історії рідного краю, духовного та патріотичного виховання молоді.
Щороку в бібліотеці спільно із священиками Здолбунівщини проходить свято
«Різдвяна коляда», організовуються виставки духовної літератури, зокрема «Світло
православної віри», яка присвячена 1025-річчю хрещення Київської Русі.
Для вихованців Мізоцької школи-інтернату організовуються спільні краєзнавчі екскурсії «Стежками рідного краю», історичними місцями Дерманя та Острога.
В приміщенні бібліотеки громадою Мізоцької Різдво-Богородичної церкви організовано показ духовних фільмів для краян.
Церковна громада постійно допомагає у проведенні масових заходів у бібліотеці, у пошуку та зборі краєзнавчих матеріалів, надає технічну підтримку для демонстрації фільмів та презентацій, транспорт для перевезення виробів народних
умільців для мистецьких виставок тощо.
Заслуговує на увагу спільний досвід створення першого краєзнавчого фільму «Мізоч. Минуле і сучасне», приуроченого 250-тій річниці Магдебурзького права в Мізочі.
Впродовж трьох років працівники бібліотеки беруть активну участь в Регіональних з’їздах молоді Здолбунівського благочиння, які відбуваються в Мізочі, організовуючи для учасників презентації, виставки, лекції, бесіди. Щороку тематика бібліотечних заходів присвячена різним темам. Так в рамках Першого Регіонального
з’їзду для молоді бібліотека провела історико-краєзнавчий екскурс «Моє рідне село», організувала фотовиставку «Мізоч в старих фотографіях», ознайомила з краєзнавчими матеріалами, які розкривають маловідомі сторінки історії Мізоча.
«Край в роки Великої Вітчизняної війни» – це провідна тема Другого Регіонального з’їзду молоді. У бібліотеці пройшов вечір-спогад «Вони захищали наше майбутнє», на якому була організована зустріч із ветераном Великої Вітчизняної війни,
полковником запасу М. Я. Пономарцевим.
На цьогорічному з’їзді робота бібліотеки була приурочена 450-річчю виходу в
світ першої точно датованої друкованої книги «Апостол» І. Федорова. Учасники
з’їзду взяли участь у тематичному вечорі: «Перші друковані книги Київської Русі»,
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познайомилися із електронною презентацією та книжково-документальною виставкою.
У березні 2014 року на базі Мізоцької бібліотеки був проведений круглий стіл
«День православної книги», в якому взяли участь спеціалісти публічних та церковних бібліотек, духовенства Здолбунівщини. Присутні слухали виступи завідуючої
бібліотекою, священнослужителів, знайомилися із електронною презентацією «Книга – джерело мудрості», книжковою виставкою.
Спільна робота бібліотеки та релігійної громади Мізоча висвітлюється в районних та місцевих ЗМІ: «Нове життя», «Дзеркало Здолбунівщини», «Православна
Здолбунівщина», на веб-сайтах «Православна Здолбунівщина», «Мізоцька бібліотека» та на блозі «Мізоч історичний» (http://mizoch.blogspot.com).

КОРЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
34700, м. Корець, вул. Київська, 45, Рівненська область; тел.: (03651) 2-11-30;
e-mail: korecbibl@meta.ua
Автори: Кулінська Вікторія Миколаївна, провідний бібліотекар;
Ковальковська Олена Сергіївна, провідний бібліотекар
18. «БІБЛІОТЕЧНИЙ СІМЕЙНИЙ ФОРМУЛЯР»
Сімейне читання стало доброю традицією, яку започаткувала Центральна районна бібліотека, яка здійснює обслуговування маленьких читачів разом із батьками
за «сімейним формуляром». Працюючі молоді батьки з числа користувачів відвідують бібліотеку після робочого дня або у свій вихідний. Мами і татусі, бабусі та дідусі приходять за книгами з малюками. Число таких користувачів значно збільшилось
з появою безкоштовного доступу до інтернету. І коли молода мама працює за
комп’ютером, дитина залишається без будь-якого заняття і їй в бібліотеці для доро29

слих нецікаво. Це спонукало бібліотекарів організувати в книгозбірні дитячий куточок з іграшками, дитячими меблями. Також було розпочато формування фонду дитячої літератури, періодики та електронних видань (мультфільми, ігри).
На сьогодні дитячий фонд налічує 130 книг та 40 електронних видань. Для
підтримки сімейного читання бібліотека використовує різні форми роботи. Організовуючи сімейне дозвілля, бібліотека щотижня проводить «Недільний сімейний мульткінозал». Влітку відбувається «Свято читаючої родини».
Потреба у послугах бібліотеки та у літературі учасників сімейного читання систематично вивчається через анкетування, що дозволяє якісно покращити роботу з
батьками та юними читачами.
КОРЕЦЬКА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
34700, м. Корець, вул. Київська, 84, Рівненська область; тел.: (03651) 2-02-14;
e-mail: rdb_korec@meta.ua
Автори: Соботюк Тетяна Адамівна, заступник директора по роботі з дітьми;
Волохова Тамара Віталіїївна, провідний бібліотекар
19. «ГАРМОНІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТА РЕАЛЬНОГО СВІТУ З ОСОБЛИВИМИ
ДІТЬМИ»

Клуб «Надія», що діє в Корецькій районній бібліотеці, об’єднав дітей з особливими потребами. Саме тут вони можуть отримати психологічну, інформаційну,
правову підтримку та цікаво і корисно провести дозвілля.

Засідання клубу «Надія» – «Барвінкове свято дитинства»
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Бібліотека проводить комплексні заходи, зокрема присвячені Міжнародному
Дню захисту дітей «Моє дитинство барвінкове», свято Весни «Весна днем красна»,
до свята Миколая «Забілів снігами гай – іде святий Миколай», свято Мами «Найкращі квіти на землі – то тобі матусю», свято іменинника «В гостях у крокодила Гени», сімейне свято «Тато, мама і я читаюча сім’я». Кожен захід насичений ігровими
та театралізованими елементами із застосуванням психогімнастики за методикою
Марії Монтессорі «Розкладемо по порядку», «Вилови із води», «Більше і менше»,
«Кольорові доріжки». Організовуються покази лялькових вистав, які допомагають
дітям розвивати дрібну моторику рук, уяву і увагу.
Розкрити і розвивати творчі здібності цієї категорії користувачів сприяють
презентації їх творчих робіт «Умілі ручки», конкурси «Кожна дитина приходить у
світ з божою іскрою в душі – талантом», «Моя барвиста Україна», майстер-класи
«Веселкові барви» (орігамі).
В практику роботи увійшли інклюзивні заходи, які об’єднують та сприяють
налагодженню спілкування дітей, в т.ч. з особливими потребами, зокрема літературні свята: «Хай вічно сяє Шевченкове слово» (до 200-річчя від Дня народження
Т. Г. Шевченка), свято до Дня народження Л. Українки «У піснях свій народ ти любила, і тебе незабуде народ», свято Тижня дитячої та юнацької книги «Вклонімось
книзі, мудрості вклонімось», свято Великодня, літні читання.
Бібліотечним обслуговуванням охоплені як діти, так і їх батьки, яких бібліотекарі інформують щодо питань повноцінного розвитку дітей, проводять дні спілкування та зустрічі з юристами, психологами та лікарями певних профілів.
Впровадження комп’ютерних технологій у бібліотечні процеси відкрило нові
можливості для задоволення інформаційних потреб користувачів. Сьогодні у бібліотеці читачі навчаються користуванню комп’ютером, спілкуються з однолітками онлайн, знаходять інформацію про навчальні, медичні заклади, розважаються на дитячих інтернет-порталах.
ГОЛОВНИЦЬКА ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА КОРЕЦЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
34742, с. Головниця, вул. Шкільна, 5, Корецький район, Рівненська область;
e-mail: holovnytsya_bibl@meta.ua
Автор: Шевчук Ніна Олексіївна, завідуюча бібліотекою
20. «ДЕНЬ ДИТЯЧОГО САДКА В БІБЛІОТЕЦІ»
Частими відвідувачами бібліотеки є діти дитячого садочку «Первоцвіт». Для
них організовуються Дні дитячого садка в бібліотеці: «Чудовий світ казок для тих,
хто відвідує дитсадок», «Моя улюблена дитяча книга», «Книжок країна чарівна, у
гості всіх чека вона». У цей день малечі пропонують віртуальні мандрівки «У казки
на гостинах», мультподорожі «Мультляндія кличе в гості». Організовано роботу
бібліотечного кінозалу, де вихованці садочка переглядають улюблені казки та фільми.
Бібліотека запровадила віртуальні уроки «Малюємо мишкою», «Вивчаємо алфавіт», мандрівки сайтами дитячих журналів «Сонечко», «Пустунчик», «Левко»,
«Пізнайко» та інші.
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Популярністю користуються віртуальне ательє «Барбі», інтерактивні розмальовки, рольові ігри «Ранок у нашому домі», музичні забавлянки «Весела скарбниця
пісень» та конкурс малюнків долоньками «В нас долоньки ось які – кольорові, чарівні». Розвитку світогляду вихованців садочку сприяють природознавчі мандрівки,
під час яких юні читачі знайомляться з тваринним світом, дізнаються цікаві факти
про життя представників фауни.

День дитячого садка у бібліотеці

Залюбки відвідують віртуальний «Дитячий майданчик», який пропонує вебсторінка бібліотеки. Тут зібрані казки та загадки.
КОПИТІВСЬКА ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА КОРЕЦЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
34745, с. Копитів, вул. Шкільна, 4, Корецький район, Рівненська область;
e-mail: koputiv_bibl@meta.ua
Автор: Бобровска Тамара Михайлівна, завідуюча бібліотекою
21. «БІБЛІОТЕКА В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ»
Соціальні мережі охопили усі сторони життя громадян – спілкування, робота, навчання, хобі. Бібліотечна сторінка «Вконтакте» об’єднала школярів, студентів, випускників вишів та жителів Копитова, пропонуючи їм інформацію про нові
книги: «Цікаві новини в книжковій скарбниці», відомості про державні та
пам’ятні дати, обговорення «Цю книгу варто прочитати», анонси бібліотечних
подій, наприклад, бібліотечний квест «Читай і стань успішний», конкурс «Шевченківські читання». Створена група «Візьму перо і спробую» стала місцем спілкування творчо обдарованої молоді та дозволяє запропонувати свої твори широкому загалу.
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Увага приділяється популяризації місцевої історії, діяльності місцевих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема майстра лозоплетіння Воята В. І.
Створена та поповнюється світлинами фотогалерея «Мальовничі околиці
краю». Започатковано обговорення на теми «Від влади до громади через бібліотеки», «Обговорюємо проблеми краю». Розміщуються інформаційні списки «Електронне урядування на допомогу місцевій громаді», «Електронна освіта».

Завдяки соціальній мережі бібліотека організовує роботу на якісно новому рівні, стає ближчою та потрібнішою громаді.
ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА с. ЗВІЗДІВКА,
ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА с. СТАВОК
КОСТОПІЛЬСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ЗВІЗДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
35051, с. Звіздівка, вул. Героїв УПА, 32, Костопільський район, Рівненська область;
e-mail: zvizdivka-libr@ukr.net
35052, с. Ставок, вул. Шевченка, 9, Костопільський район, Рівненська область;
e-mail: stavok-libr@ukr.net
Автори: Оніщук Тамара Петрівна, провідний бібліотекар ПШБ с. Звіздівка;
Захожа Наталія Миколаївна, провідний бібліотекар ПШБ с. Ставок
22. «БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ НА СЕЛІ»
Публічно-шкільні бібліотеки сіл Звіздівка та Ставок – важливі осередки освіти
та культури Звіздівської сільської ради. Впровадження нових технологій в практику
роботи сприяло зростанню кількості користувачів. Бібліотеки організували консультування та навчання 22 вчителів, зокрема, як користуватися електронною поштою,
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як створити електронну презентацію тощо. Впроваджено групове навчання відвідувачів бібліотеки. Так чотири групи користувачів від 12 до 35 років опанували у бібліотеці основи коп’ютерної грамотності. Для п’ятьох користувачів бібліотекарі
створили електронні скриньки і навчила їх користуватися поштою дома.
Саме у бібліотеці можна дізнатися як зробити сучасний ремонт будинку, подивитися онлайн майстер-класи з кулінарії.
Нові можливості з’явилися завдяки опануванню бібліотекарями програм Audasitу
та Movie Maker. Розпочато запис фрагментів уроків та створення відеосюжетів.
Традиційним стало групове відвідування бібліотеки. Окрім підготовки до занять
учні молодшого шкільного віку разом переглядають улюблений мультик і можуть обговорити його; діти середнього шкільного віку використовують безкоштовні стратегічні
онлайн-ігри розвиваючого характеру; старшокласники спілкуються у соціальних мережах. Молодь відслідковує через інтернет вакансії на ринку праці, а пенсіонери переглядають фото від своїх онуків у соціальних мережах, спілкуються по скайпу.
Покращилась якість бібліотечних заходів, які проходять на території сільської ради. Адже у бібліотеці можна віднайти креативні ідеї для написання сценарію, підготувати мультимедіа презентацію.
Віднедавна бібліотекарі стали створювати власні аудіо та відео ресурси, записуючи обряди, пісні аматорського фольклорного ансамблю «Горина». Стрворені мультимедіа файли відображаються в повнотекстовій базі «Краєзнавство». Розпочато
роботу по формуванню електронних дисків з матеріалами, піснями місцевого фольклору.
Бібліотеки використовують соціальні онлайн-сервіси для спілкування з користувачами та популяризації історії, культури краю. Так у соцмережі «Вконтакте» бібліотекарі публікують інформацію про відомих краян, народних умільців.
Яскравими та привабливими стали виставки літератури та інші бібліотечні експозиції, які бібліотекарі оформлюють за допомогою наявного комп’ютерного обладнання.

Мультсеанс у бібліотеці с. Ставок Костопільського району
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МЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35100, смт Млинів, вул. Кірова, 15, Рівненська область; тел.: (03659)6-56-75;
e-mail: volanskanela42@gmail.com, mlyniv.biblioteka@gmail.com
Автор: Волянська Неля Ростиславівна, завідуюча відділом
обслуговування користувачів
23. «КНИЖКОВИЙ ФУРШЕТ. ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО ІННОВАЦІЙНОГО»

Центральна бібліотека вдало поєднує традиційні та інноваційні форми популяризації літератури. До уваги користувачів «Книжковий фуршет». У холі бібліотеки на столах нестандартно викладаються книги у
вигляді фуршету. Їх
представлення супроводжується відеопрезентаціями. Любителям читання пропонується найцікавіше літературне меню. В його асортименті:
− історичний салат;
− детективний мікс;
− фантастичний ланч;
− літературний фреш;
− романтичний десерт;
− періодичне асорті.
Кожен відвідувач
фуршету через соціальні
мережі отримує «візитку-меню», яка запрошує відвідати бібліотеку, поспілкувались
за філіжанкою кави, переглянути фотовиставку, привітати й подарувати книги, інше.
Аби літературне смакування було цікавим та яскравим бібліотекарі готують буктрейлери та мультимедійні презентації, зокрема «Подорож по сторінках однієї книги:
буктрейлер до книги Володимира Лиса «Століття Якова», презентації «Книги наших
земляків», «Книжкові новинки осені. Володимир Лис», «Літературний диліжанс».
Започаткована серія рекламних відеороликів авторів поезії, які бібліотека пропонує читачеві у якості «десерту» до чашки чаю або кави – «Кілька рядків до філіжанки кави…». У цій серії: «Шоколадні вірші про кохання», «На алеї слова» Ігоря
Кир’янчука, «Пора дощів» Світлани Мейти, «Теплі історії до кави» Надійки Гербіш.
Хто не зміг побувати на «Книжковому фуршеті» безпосередньо у бібліотеці, має
можливість відвідати його у віртуальному просторі на сайті або у соціальних мережах.
Книжковий фуршет – це невимушена атмосфера, цікаве спілкування, нестандартна пропозиція книги. Така форма роботи дозволяє популяризувати бібліотечний фонд, надавати додаткову інформацію про книги, не обмежує термін експонування, розкриває зміст видань за допомогою анотацій, надає можливість дистанційного перегляду без відвідування бібліотеки 24 години на добу та 7 днів на тиждень,
забезпечує ефективну рекламу та зворотній зв’язок з користувачами, сприяє зростанню іміджу бібліотеки та залученню нових відвідувачів.
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ОСТРОЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35800, м. Острог, вул. Мануїльського, 33, Рівненська область; тел. (03654) 2-34-56,

е-mail: ostrogbibl@mail.ru
Автор: Федорчук Ірина Віталіївна, методист
24. ЛІТНЯ БІБЛІОТЕЧНА ПРОГРАМА «КІНОНАВУХАХСТОЯННЯ».
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЇЗНОГО КІНОТЕАТРУ «КІНО НА КОЛЕСАХ»
Два роки поспіль на
Острожчині
діє
Літня
бібліотечна
програма
«КіноНаВухах-Стояння»,
яка
передбачає
організацію
змістовного дозвілля дітей,
особливо з малозабезпечених
родин, школярів, які у літній
період залишаються на місцях,
створення комфортних умов
для їх творчої самореалізації,
розширення кола спілкування
та залучення до використання
сучасних бібліотечних послуг
та бібліотеки, як безпечного і
корисного
місця
для
перебування.
В
рамках
програми
був
створений
виїзний кінотеатр «Кіно на
колесах». Учасниками проекту
є
центральна
районна
бібліотека та сільські філії
району.
Заходами Програми передбачаються щотижневі виїзди
відповідно до розробленого графіку працівників центральної
районної бібліотеки із комплектом мультимедійного обладнанням та ноутбуком до книгозбірень району. На мапі маршруту «Кіно на колесах» визначені сільські бібліотеки, які не надають користувачам сучасних послуг
на основі ІКТ.
Для успішної реалізації Програми було сформовано фільмотеку мультиплікаційних, популярних та художніх фільмів для дітей, яка сьогодні налічує 70 дисків. Кіноматеріал підбирався із урахуванням вікових та фізіологічних особливостей дітей, здебільшого навчального, повчального та розважального змісту. На запит користувачів формуються тематичні відеодобірки соціальної спрямованості:
екологія, здоровий спосіб життя, правова освіта. Практикується видача дисків додому користувачу.
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Програми «КіноНаВухахСтояння» в дії – це показ художніх та анімаційних
фільмів: від класики кінематографії до сучасних блокбастерів; розважальнопізнавальні заходи: віртуальні подорожі, інтелектуальні квести, літературні огляди, розвиваючі ігри, вікторини, театралізоване караоке, майстер-класи, тренінги,
зустрічі із відомими острожанами.
Перегляд мультфільму просто неба, неформатність спілкування, спортивні
ігри та рекомендація цікавих книг справляють незабутні враження на юних відвідувачів. Так, тут немає комфортних крісел та надсучасних звукових систем, та є
дещо більше – свіже повітря, дружня атмосфера, смачний попкорн та, звісно,
улюблене кіно.
Так у с. Вельбівне працівниками районної бібліотеки було проведено День
козацького кіно, що зібрав юних шанувальників українських традицій. Дітлахи
переглянули серію мультфільмів про козаків, прийняли участь у вікторині «Козацькому роду – нема переводу», жартували та співали українських пісень. Справжньою родзинкою стала присутність на заході козаків Славутської паланки Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке». Юні кіномани мали змогу
позмагатися у спритності, майстерності та швидкості, ставши учасниками різноманітних конкурсів та ігор. А на завершення дійства, всі бажаючі каталися на конях та пригощалися смачною козацькою кашею.
Популярності переїзного кінозалу та збільшенню прихильників кінопоказів
сприяла організована рекламна кампанія, яка передбачала виготовлення друкованої продукції: афіш, інформаційних листівок «Що дивитись цього літа?», «Топ-10
найкращих мультфільмів», циклу рекомендаційних бібліоанонсів «Радимо подивитись!», рекламних візитівок «Кіно-літо – 2014».
Поширення відомостей про проект здійснюється через бібліотечні веб-сайт
та блог для дітей «Книгарик і Ко», де створені рубрики «Мультик-пультик» та
«КіноНаВухахСтояння», які пропонують новинки кінематографії, анонсують фільми, що транслюватимуться під час дії Програми, пропонується послуга «замовити кінофільм», а також анонсуються конкурси, проходять дискусії, пропонується перегляд улюблених мультфільмів. Провідником у світ кіно є казковий герой
Кіношка, разом з яким малеча мандрує Інтернет-простором. Ефективною виявилася реклама на таких майданчиках як «Одноклассники», Facebook, «ВКонтакте».
Підтримку бібліотечній літній програмі постійно надають місцеві ЗМІ, які висвітлюють перебіг подій заходів на своїх шпальтах.
В планах на майбутнє – створення аматорської відеостудії «Кінонашестя»,
де юні острожани зможуть самостійно створювати оригінальні сценарії, випробувати себе в ролі режисера, набути акторської майстерності, розкрити свої таланти
художника-оформлювача, співака чи танцюриста, набути навичок роботи з різноманітними аудіо-, відеоредакторами та продемонструвати відзняті сюжети всьому
світу, викладаючи на платформах соціальних мереж.
ОСТРОЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35800, м. Острог, вул. Мануїльського, 33, Рівненська область; тел. (03654) 2-34-56;
е-mail: ostrogbibl@mail.ru
Автор: Федорчук Ірина Віталіївна, методист
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25. ПРОЕКТ «ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ
«ОСТРОЖЧИНА БЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ»
(переможець конкурсу бібліотечних ініціатив
від РОВ УБА )
Острозька центральна районна бібліотека
успішно провела просвітницьку кампанію «Острожчина без туберкульозу». Її початку передувала інформаційна робота: підготовлено та розміщено оголошення про проведення акції в газеті
«Життя і слово», на веб-сайті Острозької ЦРБ та
в соціальних мережах. Виготовлено агітаційні
листівки, інформаційні буклети, що розповсюджувались через діяльність інформаційної палатки, яка діяла в центрі міста, розміщено соціальну
рекламу протитуберкульозного спрямування на
сітілайт Острога, що сприяло інформаційному
забезпеченню проекту. Знання про небезпеку та
профілактику туберкульозу поширювались за
допомогою діяльності пересувної інформаційної
книжкової виставки по бібліотеках району «Зупинимо туберкульоз разом!». Приверненню уваги до проблеми захворювання на туберкульоз сприяло створення агітаційного відеоролика «Зупинись! Туберкульоз!», який просувався через соціальні мережі,
YouTube, офіційну веб-сторінку Острозької ЦРБ.
Використовуючи платформу «Однокласники», було створено інформаційний
інтернет-майданчик «Ми – за здоровий спосіб життя». Це група, що об’єднала людей, яким небайдуже власне здоров’я, а це: мешканці району, користувачі бібліотеки, представники органів місцевої та районної влади, журналісти місцевої преси,
книгозбірні України, де висвітлюється перебіг подій проекту, корисний матеріал з
питань небезпеки туберкульозу та шляхів уникнення даного захворювання.
Проведено цикл просвітницьких заходів: тренінг «Ми за здоровий спосіб життя!», зустрічі-бесіди із лікарем-фтизіатром про профілактику туберкульозу, години
здоров’я «Туберкульоз: джерело зараження, шляхи передачі» з учнями місцевих
шкіл, людьми похилого віку. На базі бібліотеки діяв пункт «Консультація спеціаліста» – онлайн-допомога через програму Skype. На питання громади району відповідала терапевт Л. Маєвська. В рамках акції проходив конкурс творчих робіт (малюнків, стіннівок, колажів) «Здоровим бути – здорово!», в якому взяли участь близько
45 учнів шкіл району та міста. Популяризація здорового способу життя та привернення уваги до інформаційної акції здійснювалась шляхом розміщення найкращих
дитячих малюнків в міжміському громадському транспорті за маршрутом: Острог –
Новомалин.
Привернення уваги до проекту забезпечила діяльність ІНФАмобіля (автомобіль, на якому розміщено листівки протитуберкульозного напрямку та із спонуканням до здорового способу життя), що їздив вулицями міста, тим самим інформуючи
38

місцеву громаду про діяльність акції та наголошуючи на небезпеці захворювання на
туберкульоз.
На завершення проекту було проведено анкетування та інтерв’ювання мешканців міста та району, в якому взяло участь 300 осіб. Встановлено, що рівень знань
острожан щодо профілактики та лікування туберкульозу підвищився, особливо серед школярів та молоді.
Проведено круглий стіл за участю представників органів влади, лікарів, місцевих ЗМІ, вчителів, де були підведені підсумки діяльності акції.
Досвід проведення інформаційно-просвітницької акції «Острожчина без туберкульозу» було представлено колегам із різних куточків України, що стали учасниками навчальної поїздки до бібліотек Рівненщини у червні 2014 року.
РАДИВИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35500, м. Радивилів, вул. Кременецька, 1, Рівненська область; тел.: (03633)4-37-71;
e-mail: library_2006@mail.ru
Автор: Надорожна Ольга Михайлівна, провідний бібліотекар
26. АДАПТАЦІЯ МОЛОДІ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ У СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ

Робота з молоддю з неблагополучних сімей – один із основних напрямків діяльності юнацького абонемента Радивилівської ЦРБ. Цільова аудиторія – учні професійного ліцею Радивилова.
Для цієї категорії користувачів запропоновано навчання роботі за
комп’ютерами та в інтернеті, доступ до електронної бібліотеки, спілкування в соціальних мережах та Skype, організація змістовного дозвілля.
Бібліотека спільно з партнерами, а саме: районним центром соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, службою у
справах дітей райдержадміністрації, міським центром дозвілля проводить зустрічі з
працівниками правоохоронних органів, години правознавства, Дні здоров’я, уроки
історичної пам’яті, години спілкування, флешмоби тощо.
Популярними серед молоді є години спілкування «Гіркі уроки комп’ютерних
розваг», «Місце зустрічі – соціальні мережі», «Дозвілля молоді належить Інтернету», «Соціальні мережі: механізм впливу на молодь».
Однією із нагальних потреб сьогодення є проблеми соціального захисту молоді. З цією метою проводяться години профорієнтації «Правильно вибрана професія –
стабільне працевлаштування», бесіди «Ринок диктує професію», «Нам є ким пишатися», віртуальні подорожі «Корисні ресурси Інтернет: на допомогу абітурієнту»,
актуальні розмови «Як знайти і не втратити роботу», «Молодь: вибір шляху».
Для розкриття творчих здібностей обдарованої молоді, її талантів щорічно
проводяться засідання арт-вітальні «Творча молодь Радивилівщини – наше майбутнє», на яких організовуються виставки творчих робіт її учасників, зустрічі з молодими людьми, які мають досягнення у різних сферах життя.
Молоді люди Радивилова стали активними користувачами послуг та учасниками літературно-мистецьких подій бібліотеки.
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РАДИВИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35500, м. Радивилів, вул. Кременецька, 1, Рівненська область; тел.: (03633) 4-37-71;
e-mail: library_2006@mail.ru
Автор: Рукінова Лариса Володимирівна, завідуюча відділом обслуговування
27. «СЕРВІСИ ВЕБ 2.0 В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ КРАЮ.
БІБЛІОТЕЧНИЙ БЛОГ «КРАЄЗНАВЧИЙ ГІД»
З метою забезпечення збереження історико-культурної спадщини Радивилівщини, надання необмеженого та оперативного доступу до краєзнавчих документів
широкій громадськості, сприяння відродженню традицій краян, формування у підростаючого покоління взаємозв’язку з минулим, любові до малої Батьківщини в
2012 році було створено блог «Краєзнавчий гід» (http://radblog.at.ua).

Блог відкриває «Візитна картка Радивилівщини», яка дає інформацію про адміністративний устрій, географічне розміщення та стислий виклад історії району. Історична спадщина краю знайшла своє місце в другому розділі блогу – «Їх слід в історії», який розкриває імена і долі визначних представників нашого славетного
краю, котрі в різні історичні періоди прославили і продовжують славити свою малу
Батьківщину; міститься інформація про відомих людей, які жили, працювали та перебували у місті та навколишніх селах.
Розділ «Час, події, люди» знайомить із сучасним життям Радивилівщини, її
людьми, які своїми справами роблять внесок у різні сфери життя краю.
«Пам’ятні дати району» створені з метою нагадати про історичні події, знаменні дати, ювілеї видатних діячів нашого краю. Результати величезної дослідницької роботи працівників бібліотек району по пошуку і збору легенд відображені у
розділі «Легенди нашого краю».
У лінці «Сім чудес Радивилівщини» зібрано інформацію про історичні та архітектурні об’єкти краю. В розділах «Майстерня слова» та «Мистецькі грані» користувачі знайомляться із літературною та мистецькою творчістю радивилівчан.
Гордістю бібліотек системи є створення і функціонування музейних експозицій, віртуальні екскурсії по яких можна здійснити, відвідавши розділ блогу «Музей40

ні експозиції». Доповненням до викладених в блозі матеріалів є оцифровані краєзнавчі матеріали (200 статей з місцевої преси, фотографії, рукописи, краєзнавчі дослідження, які можна замовити через послугу «Електронна доставка документів»).
Розділ «Світлини Радивилівщини» містить посилання на понад 2 тис. фотографій різних періодів життя краю.
Створення і діяльність краєзнавчого блогу стало можливим завдяки співпраці
з партнерами: районним історичним музеєм, місцевими краєзнавцями, вчителями історії, старожилами району, бібліотечними працівниками системи.
«Краєзнавчий гід» розрахований на учнів загальноосвітніх закладів, краєзнавців-дослідників, студентів, викладачів, людей різного фаху та віку та всіх, хто цікавиться історією краю та свого роду.
Результатом створення блогу стала акумуляція і збереження документальної
культурно-історичної спадщини краю, забезпечення оперативного доступу до інформації, залучення до краєзнавчої пошукової роботи місцевої громади, збільшення
кількості реальних та віртуальних відвідувачів бібліотеки.
В планах бібліотечних блогерів – продовження роботи по пошуку та відбору
краєзнавчих матеріалів, залучення до співпраці нових партнерів, створення нових
розділів, популяризація блогу через соціальні мережі та інші засоби реклами.
РАДИВИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
35500, м. Радивилів, вул. Паркова, 11, Рівненська область; тел.: (03633)4-27-32;
e-mail: ms.libr@mail.ru
Автори: Гнатюк Галина Якимівна, заступник директора по роботі з дітьми;
Станіславчук Валентина Василівна, провідний бібліотекар
28. ПРОЕКТ «БАРВИ БІБЛІОТЕЧНОГО ЛІТА»
Метою проекту є змістовне, активне, пізнавальне, виховне дозвілля дітей, які
відпочивають в санаторно-оздоровчому таборі «Веселка», стимулювання читання
дітей, розширення їх читацького світогляду, знайомства та спілкування з однолітками, сприяння творчому розвитку через організацію та проведення різноманітних масових заходів з використанням новітніх технологій.
Партнери проекту: районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді,
міський будинок культури, будинок школяра, школа мистецтв, санаторно-оздоровчий
табір «Веселка».
Діти молодшого та середнього шкільного віку стають учасниками віртуальних подорожей, оволодівають найновішою інформацією, навчаються основам комп’ютерної грамотності, листуються з друзями, грають в комп’ютерні ігри, спілкуються з однолітками.
Бібліотека впровадила інноваційні форми роботи: День відкритих дверей
«Стрічає радо всіх гостей бібліотека для дітей», відео презентації, віртуальні подорожі «За сорок хвилин навколо світу», інтернет-мандрівки «Знай, люби, бережи»,
шанс-вікторини «Золоті зернята народної мудрості», майданчики для спілкування в
соціальних мережах «Спілкуємося з друзями», літній бібліотечний кінозал «Мультяшне літо», майстерня «Склади пазли сам», літні галявини для дітей.
Вирішенню проблеми активного та корисного читання дітей і підлітків влітку
сприяють бібліотечні акції «Бібліотекарі читають дітям», «Виходь у двір читати» та
робота бібліогалявинки «Книги любимо і читаємо». Це дає можливість на свіжому
повітрі, серед природи, в міському парку, на дитячому майданчику, в санаторнооздоровчому таборі «Веселка» почитати дітям вголос кращі твори української літера41

тури та обговорити їх. Під час таких заходів діти спілкуються, обговорюють прочитане, діляться своїми враженнями, роздумами, грають ігри, беруть участь у вікторинах.
ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА с. БІЛА КРИНИЦЯ РІВНЕНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
35342, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 94, Рівненський район, Рівненська область;
е-mail: oksana_33_77@ukr.net
Автор: Морозюк Оксана Дмитрівна, завідуюча бібліотекою
29. БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Досвід роботи полягає у вихованні
пошани до історичної пам’яті, любові до
рідної культури, мови, традицій українського народу через вивчення творчості
рівненського письменника Василя Басараби (народився в с. Біла Криниця Рівненського району).
Бібліотека організовує зустрічі з
письменником, віртуальні подорожі по
музеям козацтва, рольові ігри для учнів
9-тих класів за поемою письменника
«Калинова кров», екскурсії до історикомеморіального заповідника «Козацькі
могили», відвідування Михайлівської
церкви – історичної пам’ятки, яка знаходиться на території Берестечка.
У бібліотеці створено музейну експозицію, присвячену видатному земляку.

Зустріч-спогад з генералом
Всеукраїнської громадської організації
загальновійськової спілки України

РОКИТНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
34200, смт Рокитне, вул. Піонерська, 2а, Рівненська область; тел.: (03635)2-19-54;
e-mail: abonement.rok@gmail.com
Автор: Лобач Тетяна Петрівна, провідний бібліотекар
30. ЛІТНЯ ПРОГРАМА «БІБЛІОТЕКА ПІД ВІДКРИТИМ НЕБОМ»
Відділ обслуговування центральної бібліотеки організував роботу літньої
тераси «Бібліотека під відкритим небом». Вона діє щороку з червня по серпень
кожної неділі. Бібліотекарі працюють під девізом: «Здивувати інформацією. Зачарувати книгою. Розбудити фантазію і творчість».
Основна мета – підтримка інтересу до книги та читання серед підлітків та
молоді, молодих мам, людей похилого віку та інвалідів.
Тераса пропонує знайомство з новими книгами, газетами та журналами, можливість пограти в настільні ігри дітям та дорослим. В рамках роботи «Бібліотеки
під відкритим небом» організовуються книжкові виставки-інсталяції, зустрічі з
письменниками, готуються інформаційно-рекламні матеріали, які розповсюджуються в публічних місцях селища.
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РОКИТНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
34200, смт Рокитне, вул. Незалежності, 14, Рівненська область; тел.: (03635)2-34-15;
e-mail: rokrdb@mail.ru
Автор: Мельник Віра Миколаївна, заступник директора по роботі з дітьми
31. ЛІТНЯ ПРОГРАМА ЧИТАННЯ «ЛІТО. КНИГА. Я – ДРУЗІ»
Програма літнього читання «Літо. Книга. Я – друзі» передбачає організацію
змістовного відпочинку читачів-дітей у літній період, підтримку нових, унікальних,
непересічних ідей у бібліотечному середовищі, цікаве і комфортне дозвілля у бібліотеці.
Бібліотека провела низку заходів: літературні вікторини, конкурси, мандрівки
в країну здоров’я, годин застереження «Правила поведінки розумної дитинки»,
«Щоб канікули були безпечні», прес-студії «Журнальний столик», виставки виробів
дитячої творчості, інтерактивної вікторини «Кошик казкових запитайликів і чомучок». Оформила та запропонувала для дітей літню медіатеку «Читай та пізнавай»,
романтичний куточок «Книга запрошує на побачення» та бібліоцукерню «Вітаміни
настрою». Представила експозиції книг та періодики: літературний калейдоскоп
«Хто не любить літо, літо люблять всі», виставки-поради «Я відкриваю двері в літо», виставки-усмішки «Літо від позіхання».
Вдалому проведенню заходів сприяє активна рекламна компанія (плакати,
прес-релізи, оголошення, анонсування заходів на сайті бібліотеки, в соціальних мережах); проведення вернісажів, творчих робіт читачів (малюнків, виробів прикладного мистецтва, фотовиставок та інше).

«Літом будемо читати, веселитись, розважатись»
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Працівники бібліотеки творчо підходять до оформлення ігрових зон, куточків
відпочинку та спілкування, що забезпечує психологічний комфорт, надає дітям упевненості, натхнення. Для оформлення виставок використовуються різні додаткові аксесуари: фотографії читачів, вироби з природних матеріалів. Книжкові виставки носять
ігровий та пізнавальний характер, оскільки вони супроводжують такі активні заходи,
як літературні вікторини, кросворди, конкурси. Наприклад, на виставці літня медіатека «Читай та пізнавай» дітям пропонуються тематичні диски та цікаві аудіокниги.
Для популяризації книги і читання застосовуються ефективні та активні форми роботи, які створюють настрій, бажання проявити свої таланти, знання, кмітливість і сприяють творчому інтелектуальному розвитку дитини.
У бібліотеці для дітей молодшого та середнього віку оформлений романтичний куточок «Книга запрошує на побачення», де в «чарівному кошику» можна віднайти книгу, яка запрошує їх на побачення.
Працює прес-студія «Журнальний столик», де проходять тематичні бесіди,
обмін враженнями («Я прочитав – вам теж раджу», «В країні чарівних казок», «Календар літніх свят», «День саморобок»). Бібліосалон запрошує хлопчиків і дівчаток
на тематичні перегляди.
Бібліоцукерня «Вітаміни настрою» пропонує своїм відвідувачам взяти книгу
додому та отримати солодкого смайлика.
Активні учасники літніх читань завжди отримують призи (книги, наліпки, календарики, набори для творчості).
ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА с. МАСЕВИЧІ РОКИТНІВСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБІЛОТЕК
34253, с. Масевичі, вул. Леніна, 97, Рокитнівський район, Рівненська область;
e-mail: masevichi@mail.ru
Автор: Мартенюк Марія Трохимівна, бібліотекар
32. ЗА ОФІЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ – ДО БІБЛІОТЕКИ
Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади, який діє у
публічно-шкільній бібліотеці с. Масевичі пропонує відвідувачам отримання необхідної офіційної інформації, спілкування з органами влади та доступ до електронних
адміністративних послуг.
Через бібліотечний сайт (http://maslibr.at.ua/) реалізується доступ до сайтів
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Верховної Ради, Президента України, Урядового порталу, обласної, районної, сільської рад та інших урядових ресурсів.
Як член мережі Пунктів доступу громадян до офіційної інформації органів
влади, бібліотека отримує найновішу інформацію про події, що відбуваються в
центральних органах влади, електронні та друковані версії повнотекстових документів та матеріалів. Організовуються віртуальні мандрівки Урядовим сайтом для
юних громадян, огляди новинок «Законодавства України».
Маючи доступ до ресурсів Інтернету та віддалених баз даних, бібліотека має
можливість швидко реагувати на різні запити громади. Були надані різні інформації
для випускників школи по реєстрації на ЗНО, проводяться тренувальні вправи по
ЗНО. Бібліотекар провела практичні заняття, як користуватися базою нормативноправових документів. Проведено віртуальну мандрівку на тему: «Вузи Рівненщини –
2014». Готує і презентує користувачам веббібліографію «Освітні сайти України»,
«Інтернет-ресурси Рівненської області».
Завітавши у бібліотеку, жителі села мають можливість здійснити замовлення
на залізничний чи автобусний квиток, здійснити пошук роботи, розмістити резюме
на веб-сайтах із працевлаштування; заповнити в онлайн-режимі Декларацію про
майновий стан і доходи; здати електронну звітність; оплатити покупку, послуги комунальних служб, зв’язку чи навчання; перевірити наявність власної земельної ділянки в Національній кадастровій системі; стати учасником електронних торгів; здійснити онлайн-реєстрацію на здачу ЗНО, подати документи на вступ до вищих навчальних закладів; дистанційно навчатися чи працювати.
МІСЬКА ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА смт ТОМАШГОРОД
РОКИТНІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОШКІЛЬНИХ БІБІЛОТЕК
34240, смт Томашгород, вул. Леніна, 22, Рокитнівський район, Рівненська область;
e-mail: slavka36@gmail.com
Автор: Грудень Ярослава Антонівна, завідуюча бібліотекою
33. ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ У СФЕРІ ПРАВОВОГО
ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН ТА ДОСТУПУ ДО ОФІЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Використання вільного доступу до Інтернету значно розширило і оновило коло послуг міської бібліотеки, яка у 2012 році приєдналась до мережі Пунктів доступу громадян до офіційної інформації. Стало більше користувачів бібліотечних послуг, змінилась тематика інформаційних запитів.
Відтепер у бібліотеці можна знайти будь-яку правову інформацію, що цікавить користувачів, зробити копії бланків документів, отримати консультацію фахівців особисто й через Інтернет.
Бібліотека стала комунікативними майданчиками для онлайнового спілкування громади і влади, забезпечуючи доступ до урядової інформації через урядові портали, сайти органів влади, гарячі лінії тощо.
Впродовж трьох років бібліотека смт Томашгород долучається до вступної
кампанії «Абітурієнт». Школярі зверталися до бібліотеки для реєстрації в регіональних центрах оцінювання якості освіти. Для окремих груп дітей були організовані
заняття зі створення власної поштової скриньки, що є обов’язковою умовою при ре45

єстрації. Для учнівської молоді запроваджено такі форми роботи, як бібліотечний
лабіринт «Подорож мережею Інтернет», інтернет-огляди «Корисні поради Інтернетмандрівникам» тощо.
У колі інформаційних потреб та звернень до онлайн-послуг жителів Томашгорода – електронна звітність платників податків, уніфікований формат транспортного
повідомлення (сайт Міністерства доходів і зборів); інформація щодо знецінення
грошових заощаджень, надання, використання і повернення кредитів (сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України); відомості про діяльність Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (сайт Міністерства юстиції).
САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
34500, м. Сарни, вул. Демократична, 34, Рівненська область; тел.: (03655)2-12-16;
e-mail: ruskia-71@mail.ru
Автор: Артемчук Руслана Миколаївна, завідуюча відділом інформаційних
технологій та електронних ресурсів
34. ВЧИМОСЯ З БІБЛІОТЕКОЮ (НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ
ГРАМОТНОСТІ ГРОМАДИ МІСТА)

«Школа тих, кому за…», «Швидкий старт», «Бібліотечні студії»
в Сарненській центральній районній бібліотеці
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Використання вільного доступу до Інтернет значно розширило й оновило
спектр бібліотечних послуг. Пріоритетною формою роботи районної книгозбірні
стало навчання комп'ютерної грамотності різних вікових груп користувачів, як дітей
молодшого шкільного віку, так і людей похилого віку.
У районній книгозбірні регулярно проводяться тренінги для бібліотечних
працівників центральної книгозбірні та сільських філій. Учасники занять вчаться застосовувати комп’ютерні та інформаційні технології у роботі бібліотек. Заняття
проходять відповідно до навчальних програм: «Комп’ютерні технології у роботі публічно-шкільних бібліотек району», «Технології ВЕБ 2.0 на службі бібліотек»,
«Промоушен бібліотек засобами Інтернет». Бібліотечні працівники вчаться працювати з програмами Microsoft Office, освоюють різні методи пошуку інформації в Інтернет та роботу з комунікативними програмами і сервісами соціальних мереж,
створювати мультимедійні презентації та відеоролики, формувати електронні бази
даних. На сьогодні майже всі бібліотекарі Сарненської ЦСПШБ мають навички роботи в Інтернеті та вміло застосовують їх у повсякденній роботі.
З 2013 року у бібліотеці діє «Школа тих, кому за…» і спрямовує свою роботу
на залучення людей похилого віку до навчання навикам роботи з комп’ютером та
інтернетом. Для учасників Школи була розроблена програма навчання. Під час
практичних занять літні люди вчилися друкувати текст, вставляти малюнки, виділяти заголовок, робити таблиці, створювати папки, зберігати та видаляти файли; вести
пошук в Інтернеті, реєструватися та користуватися електронною поштою, програмою Скайп та соціальними мережами.
Ця інноваційна бібліотечна послуга набула великої популярності серед літніх
жителів міста та району, адже вони отримали можливість підтримувати контакти з
друзями і рідними, що живуть в інших містах і країнах, можуть самостійно знайти
потрібну інформацію щодо соціальних послуг, здоров’я, городництва, своїх хобі.
Прагнення змістовно організувати дозвілля під час шкільних канікул, навчити
дітей та підлітків безпечному веб-серфінгу, етиці спілкування в соціальних мережах
та використанню технологій для розвитку творчих здібностей спонукало бібліотекарів проводити навчання комп’ютерної грамотності для дітей 1–4 класів у бібліотечній школі «Швидкий старт». Волонтерську допомогу у проведення навчання здійснювали учні старших класів (7–9 класи) міських шкіл, які добре працюють на
комп’ютері.
В ході занять діти вчаться створювати малюнки в програмі Paint, мультимедійні презентації, друкувати, копіювати тексти, реєструються в соціальній мережі
«ВКонтакте», вивчають правила етичного та безпечного спілкування в Інтернет, грають в розвиваючі ігри. А ще під час навчань для дітей проводяться віртуальні екскурсії по визначним місцям нашої країни, області, міста, знайомства з дитячими сайтами («Пустунчик», «Левко», «Твіді» та інші), переглядаються улюблені мультфільми, проводяться різноманітні міні-конкурси.
НЕМОВИЦЬКА ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА САРНЕНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
34540, с. Немовичі, вул. Радянська, 6, Сарненський район, Рівненська область;
e-mail: nemovichi@gmail.com
Автор: Жук Любов Сергіївна, завідуюча бібліотекою
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35. «СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – АКТИВНА ГРОМАДА»
Бібліотека використовує інтернет-технології для задоволення освітніх, професійних, дозвіллєвих потреб та вирішення проблем життєдіяльності громади с. Немовичі.
Найактивніші відвідувачі бібліотеки – учні загальноосвітньої школи, студенти
та вчителі. До їхніх послуг навчання роботі на комп’ютері, перегляд цікавих вебресурсів, онлайн-реєстрація та участь у пробному тестуванні по ЗНО. У бібліотеці
діє зона Wi-Fi, що дозволяє відвідувачам працювати з власними мобільними пристроями. Сформовано колекцію електронних підручників, які активно використовують педагоги та школярі для проведення уроків, підготовки домашніх завдань. Для
наймолодших відвідувачів бібліотеки проводяться конкурси комп’ютерного малюнка, онлайн-ігри, віртуальні мандрівки корисними сайтами, мультсеанси.
У січні 2012 року бібліотека стала учасницею мережі Пунктів доступу громадян до офіційної інформації, що дозволило громаді отримати доступ до урядової інформації, документів місцевого самоврядування, налагодити спілкування з органами
влади різних рівнів, брати участь в обговоренні законопроектів, стати учасником
електронної розсилки інформації та електронної реєстрації у дитячий садочок,
отримати правову консультацію від спеціалістів з питань пенсій, соціального захисту, оподаткування. Апарат сільської ради та керівництво Немовицької ЗОШ І–ІІІ ст.
регулярно інформуються про надходження матеріалів, які отримує бібліотека електронною розсилкою.
У партнерстві з громадською організацією «Комітет виборців України» бібліотека надає можливість отримання консультацій юристів, які знаходяться на прямому зв’язку щочетверга. Надсилати питання можна протягом тижня на Skype-адресу
організації і таким же чином отримати письмову відповідь. Це заощаджує час та
кошти громадян на поїздки до районних та міських філій відповідних організацій.

Побачення з рідними у бібліотеці
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Саме у бібліотеці жителі Немовичів отримують допомогу в:
− оформленні потрібних документів для отримання дотації за утримання молодняка великої рогатої худоби (із зареєстрованих на отримання дотації виплати
отримали 66 чол.),
− розміщенні оголошень про вакансії, складанні резюме під час пошуку роботи,
− актуалізації даних вкладників в «Реєстрі вкладників заощаджень громадян» на
сайті АТ «Ощадбанк» (свої дані актуалізували вже 168 громадян),
− онлайн-реєстрації в консульстві на отримання візи,
− оплаті комунальних платежів, поповнення телефонного рахунку через сайт
«Приват – 24»,
− замовленні необхідних товарів та користуванні інтернет-магазинами,
− спілкуванні з рідними і друзями по Skype,
− отриманні інформації за своїми уподобаннями,
− реєстрації та роботі в соціальних мережах.
Користувачами бібліотеки стали люди, які ніколи не відвідували книгозбірню.
Відтепер вони активно користуються послугами музичних, медичних сайтів, інтернет-авторинку. Постійними відвідувачами стали працівники Будинку культури, викладачі музичної школи, працівники сільської ради, дитячого садка, шкільна медсестра, ветфельдшер і ін.
Ведеться активна робота по популяризації історії рідного краю. В бібліотеці
організовано музейну експозицію «Миті історії села Немовичі». Більшість матеріалів експозиції, а це документи, фотографії, були надані для оцифрування з сімейних
архівів жителів села. Ведеться активна дослідницька діяльність. Бібліотекою розпочато створення тематичних краєзнавчих ресурсів на CD: «Історія села в світлинах»,
відеоролики «Воїнам-афганцям присвячується» та «Історія та сьогодення Немович»
(від 1939 року – …); аудіозбірок «Прислучанські дюни» (пісні немовицьких авторів).
Створена електронна база «Краєзнавство», що містить бібліографічні записи з
прикріпленими повними текстами документів (на даний час – 91 документ). База
включає відомості про села сільської ради: Катеринівку, Гуту-Перейму. Популяризації краєзнавчих ресурсів сприяє екскурсійна робота, зокрема біля експозиції: «Не
згасає пам’яті свіча» (про односельців, які не повернулись з фронтів війни), «Заглянемо в історію села», «Бойові дії загону УПА «Дорош». Бібліотекою організовано
веломандрівку по туристичному маршруту села (об’єкти – Храм Параскеви Сербської, кам’яний хрест 18 ст., пам’ятник партизанської слави); проведені краєзнавчі
квести, презентації «Наше коріння» та «Моя маленька Батьківщина», тематичні вечори, слайд-розповіді, зустрічі з відомими земляками, хвилинки-цікавинки на вечорах відпочинку «Бабина каша», на різдвяному вечорі «Для тих, кому за 30…», «З історії Коляди», свята села, районні акції та фестивалі.
Реєстрація бібліотеки на платформах «Одноклассники» та «ВКонтакте» дозволила активніше популяризувати сучасні послуги, книги та підтримувати інтерес
до читання. Фотографії, відеоматеріали з масових заходів, анонси подій одразу ж
знаходять відгуки в односельчан.
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ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ
БІБЛІОТЕКА В ЖИТТІ ГРОМАДИ – 2, 8, 15, 18, 19, 22, 24, 35
БІБЛІОТЕКА І ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ – 15
БІБЛІОТЕКА І МАСМЕДІА – 7
БІБЛІОТЕКА І ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ – 29
БІБЛІОТЕКА І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ – 10, 11, 25
БІБЛІОТЕКА І РЕЛІГІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ – 17
БІБЛІОТЕКА І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ – 6, 8, 9, 21, 27
БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – 13, 32, 33, 35
БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО – 1, 5, 12, 14, 17, 27, 35
БІБЛІОТЕЧНІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ – 1, 4, 5, 12, 14, 35
БІБЛІОТЕЧНІ ЛІТНІ ЧИТАЛЬНІ – 24, 28, 30, 31
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГИ ТА ЧИТАННЯ – 1, 3, 5, 7, 23
РОБОТА БІБЛІОТЕК З ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ – 16, 34
РОБОТА БІБЛІОТЕК З СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМИ ВЕРСТВАМИ
НАСЕЛЕННЯ – 9, 26
РОБОТА БІБЛІОТЕК ІЗ ДІТЬМИ – 2, 4, 9, 11, 18, 19, 20, 22
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Мапа бібліотечного досвіду [Текст] : (за матеріалами Четвертого обл. фестивалю-конкурсу «Бібліофест») / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; Рівнен. обл.
від-ня Укр. бібл. асоц. ; упоряд. Н. Волян ; відп. за вип. О. Л. Промська. – Рівне,
2014. – 55 с. : іл.

Збірник «Мапа бібліотечного досвіду» містить 35 узагальнених бібліотечних
досвідів, які розкривають найуспішніші практики надання інноваційних послуг, обслуговування громади, створення електронних ресурсів сільськими, районними, міськими, обласними публічними бібліотеками Рівненщини.
Спочатку подані досвіди обласних та міських книгозбірень, далі – за алфавітом назв районів – згруповані практики сільських філій та центральних бібліотек.
Видання доповнене фотоілюстраціями.
Допоміжний апарат збірника містить тематичні рубрики, які розташовані у
алфавіті назв. В межах рубрики зафіксовані порядкові номери бібліотечних досвідів.
Призначене для бібліотечних фахівців різних систем і відомств, урядовців,
представників недержавних організацій, викладачів та студентів бібліотечної спеціальності, громадськості, яка зацікавлена у розвитку бібліотечної справи Рівненщини.
Упорядник:
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової
роботи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
Відповідальна за випуск:
Промська Олександра Леонідівна, заступник директора з наукової роботи та автоматизації
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки
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