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Збірник «Мапа бібліотечного досвіду» містить 15 узагальнених
бібліотечних досвідів, які розкривають різні практики надання
інноваційних послуг, обслуговування соціально вразливих груп громади,
організації сучасного середовища, створення електронних ресурсів
публічними бібліотеками Рівненщини.
Спочатку подані досвіди обласних та міських книгозбірень м. Рівне,
далі – за алфавітом назв районів – згруповані практики сільських філій та
центральних бібліотек.
Допоміжний апарат збірника містить тематичні рубрики, які
розташовані у алфавітному порядку. В межах рубрики зафіксовані
порядкові номери бібліотечних досвідів.
Видання буде цікаве бібліотечним фахівцям різних систем і відомств,
урядовцям, представникам недержавних організацій, викладачам та
студентам бібліотечної спеціальності, громадськості, що зацікавлені у
розвитку бібліотечної справи Рівненщини.
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БІБЛІОТЕКА – МІСЦЕ ЯСКРАВИХ ВРАЖЕНЬ
Кожна публічна бібліотека Рівненщини має свої стратегії розвитку, які
орієнтовані на реальні інформаційні та культурні потреби громад,
покращення ресурсної бази закладів та сервісу, створення сучасних і
комфортних умов для роботи з різними групами користувачів.
Діяльність бібліотек у цифровому культурному середовищі відкрила
можливості для створення та адаптації інформації, доступу до електронних
ресурсів, розвитку платформ для реалізації бібліотечних сервісів.
Книгозбірні набувають нових освітніх функцій, задовольняючи запит
громад на інформаційну та цифрову грамотність, опанування нових
практичних знань та навиків через вивчення мов, художньо-мистецькі
події, відкриті лекції тощо.
Помітна присутність бібліотеки в інтернеті через сайти та активність у
соціальних мережах дозволяють підтримувати попит на бібліотечні
ресурси та послуги, розвивати партнерства, бути конкурентним серед
інформаційних та соціальних закладів населених пунктів.
Значно активнішими стали бібліотеки в проектній діяльності,
реалізується низка районних/міських освітніх та культурних програм,
локальних проектів та суспільно-корисних ініціатив, які отримали
підтримку від благодійних фондів, Програм розвитку, інше.
Цьогоріч бібліотеки краю зосередили свою увагу на розвитку
культурних продуктів та послуг, зокрема на екскурсійній діяльності,
формуванні ресурсів, які пропагують туристичний потенціал краю,
створенні цифрового контенту у новому форматі (література, мистецтво),
приверненні уваги до проблем читання у дитячому та молодіжному
середовищі, відродженні традицій сімейного читання в сільському
населеному пункті.
Вперше були реалізовані ініціативи щодо підвищення компетенцій:
- фахівців служб швидкого реагування, зокрема патрульної поліції в
актуалізації знань іноземної мови.
- молоді через події бібліотечних stem-лабораторій (наука, технологія,
мистецтво, інженерія, математика).
Підтримці якості та стандартів сучасної освіти сприяла програма
«Академічна доброчесність», яка охопила учнівсько-педагогічні колективи
Рівного та області.
Реалізована низка культурно-мистецьких подій, де можна було
подивитися цікаве, послухати корисне, взяти участь у оригінальних
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імпрезах та провести весело час разом з близькими та друзями, стати
героями сюжетів та фотокадрів в рамках бібліотечних фотосесій та
країнознавчих пізнавальних тематичних вечірок.
Особлива увага приділялася обслуговуванню людей з інвалідністю –
дітей із затримкою розвитку та синдромом Дауна, зокрема соціальносередовищній реабілітації, інформаційній підтримці родин, що виховують
«сонячних» дітей.
Наталія Волян, головний методист
Рівненської ОУНБ
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ДОСВІД ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК РІВНЕНЩИНИ
М. РІВНЕ

1. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028 м. Рівне вул. Короленка, 6
www. libr.rv.ua; e-mail: library@libr.rv.ua
Автор: Ступницька С. П., завідуюча відділом
ПРОЕКТ «СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-ГІДУ ЕКСКУРСІЙНИМИ
МАРШРУТАМИ РІВНОГО»
2018 рік оголошено «Роком охорони культурної спадщини в
Україні». Ця подія сприятиме міжкультурному діалогу, культурному
різноманіттю, матиме позитивний вплив на популяризаторські заходи
стосовно пам’яток м. Рівне та Рівненської області. Розбудова
конкурентного місцевого туризму також залишається одним із пріоритетів
Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року.
Рівненщина має власні популярні туристичні бренди, які
позиціонують край на туристичній мапі світу.
Обласний центр недостатньо популярний серед туристів, оскільки у
ХХ ст. втратив більшість історико-архітектурних об’єктів. Разом з тим
Рівне має цікаві туристичні місця, з якими пов’язано багато легенд,
знакових подій та життя відомих діячів регіону і світу.
Впродовж трьох років Рівненська ОУНБ реалізує проект «Живе
краєзнавство». В рамках проекту у бібліотеці створено музейний простір –
краєзнавчу експозицію «Рівненщина літературна». Бібліотека стала
оригінальним об’єктом туристичної мапи міста. Проводяться безкоштовні
екскурсії найстарішими вулицями центру Рівного, огляди колекцій
рідкісних і цінних видань, стендів краєзнавчої експозиції. Екскурсійні
послуги бібліотеки ввійшли до карти культурних подій Рівного. Створено
та підтримується сайт «Рівненщина туристична» http://rivne.travel, який
комплексно подає відомості про туристичну інфраструктуру області в
інтернет-просторі.
Продовженням розпочатої роботи стала ініціатива бібліотеки
«Створення онлайн-гіду екскурсійними маршрутами Рівного», підтримана
грантом голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови
обласної ради на реалізацію творчих проектів.
В ході проекту була створена віртуальна карта найстаріших вулиць
центру Рівного, 3D-панорами цих вулиць та найцікавіших об’єктів,
аудіоверсії екскурсійних маршрутів найстарішими вулицями центру
Рівного; понад 40 інформаційних повідомлень, 40 фото сучасних видів
найстаріших вулиць міста, 8 аудіорозповідей, 9 3D-панорам вулиць.
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Матеріал був опублікований на сайтах «Рівненщина туристична»
(http://rivne.travel), «Найкращі туристичні маршрути містами України»
(https://unexploredcity.com),
«Мандруй
Україною»
(https://ua.discover.net.ua),
«Poly.
Досліджуйте
світ
у
3D»
(https://poly.google.com). Ці ресурси через мобільні додатки надають
швидкий доступ до туристичної інформації молоді,
активним
користувачам інтернету. Подкасти з екскурсіями найстарішими вулицями
Рівного для людей з інвалідністю по зору доступні на сайті обласної
бібліотеки (http://www.libr.rv.ua).
Підготовлено низку промоційних рекламних матеріаів: банер про
туристичні об’єкти та послуги бібілотеки, закладка «Пізнай історію
Рівного разом із бібліотекою», магніт-сувенір, буклет «Рівне літературне»,
листівки «Прогулянки найстарішими вулицями Рівного».
Створений онлайн-гід екскурсійними маршрутами Рівного
забезпечив розвиток туристичної привабливості Рівного, продемонстрував
збережені найцікавіші архітектурні, природні, сакральні, культурні,
історичні об’єкти міста.
Екскурсійні послуги бібліотеки набули
популярності, про що свідчать чисельні відгуки туристів на сторінках
соцмереж бібліотеки, замовлення екскурсій туристами з різних міст
України та закордону.
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2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028 м. Рівне вул. Короленка, 6
www.libr.rv.ua; e-mail: library@libr.rv.ua
Автор: Волян Н.П., головний методист
БІБЛІОТЕКА В КАДРІ
«Бібліотека в кадрі» під такою назвою в Рівному діяв фотопроект
Рівненської ОУНБ та Школи фотографії Олександра Харвата. Десять
фотомитців впродовж місяця відвідували бібліотеку, працювали над
своїми
творчими
проектами
аби
засобами
фотомистецтва
продемонструвати значення бібліотеки для фотографа – жителя Рівного,
позиціонувати бібліотечні простори, книги, обладнання як цікаві локації та
об’єкти для фотосесій.
«Бібліотека_на_Лебединці» запрошувала до участі у проекті відомих
діячів краю: скульпторів, художників, музикантів, науковців,
правозахисників, молодих людей міста, дітей і, звісно, бібліотекарів.
В об'єктиві фотографів були «гарячі зони» закладу, читачі, портрети,
фрагменти, деталі, цікаві та оригінальні композиції. Через світлину
фотомитці демонстрували бібліотеку не лише як зали з книжковими
полицями, а як місце цікавих зустрічей, знайомств, спілкування й пізнання
для дорослих і для дітей ...
За результатами зйомок була сформована виставка кращих світлин
(47 робіт) та представлена у двох локаціях: у виставковій залі бібліотеки та
популярному торговому центрі міста. Урочисте відкриття експозиції
світлин відбулося у професійне свято – Всеукраїнський день бібліотек. На
імпрезі були присутні як автори робіт, так і їх герої.
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3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028 м. Рівне вул. Короленка, 6
www. libr.rv.ua; e-mail: library@libr.rv.ua
Автор: Хамедюк А. І., завідуюча відділом
ВІДОМІ ЛЮДИ РІВНЕНЩИНИ. ЦИФРОВІ КОЛЕКЦІЇ
Впродовж трьох років відділ мистецтв реалізує проект «Відомі люди
Рівненщини. Цифрові колекції», метою якого є збереження культурної та
мистецької спадщини краян для сучасників і наступних поколінь,
оприлюднення та надання необмеженого доступу користувачів до
унікальних надбань земляків.
Творчий спадок рівненських митців не сконцентрований в одному
місці. Довідкові видання подають фактографічні відомості або
відображають частину творчого доробку майстра, наприклад у каталозі
виставки. Частина робіт, зокрема художників, знаходиться у різних музеях
та приватних колекціях за межами країни, і відповідно про них не має
зведеної інформації. Науковий інтерес дослідників становлять документи з
сімейних архівів митців, рукописні матеріали, світлини, однак доступ до
них обмежений, наявні матеріали не систематизовані.
Кращому розумінню та пізнанню спадщини митців краю сприятиме
організація доступу до ресурсу, в якому будуть представлені опубліковані
та неопубліковані відомості, різні види та типи документів тощо.
З цією метою була сформована робоча група, яка займалися
виявленням імен, збором інформації та опрацюванням матеріалів
переданих митцями до бібліотеки, опрацьовувала ресурси бібліотеки та
документи з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею, архівів,
приватних зібрань та колекцій. Розроблена структура ресурсу, визначені
тематичні розділи та рубрики, спосіб групування документів тощо.
Фаховий рівень працівників, нові підходи у формуванні електронних
колекцій документів (поєднання текстової, графічної, фото-, аудіо-,
відеоінформації), їхнє вільне представлення в інтернеті дозволило якісно
виконати цю роботу і широко представити особистість, її життєві віхи,
професійну діяльність, творчі здобутки.
Партнерами у реалізації проекту стали: Рівненська обласна
організація Національної спілки художників України; Рівненський
обласний центр народної творчості; Рівненський обласний краєзнавчий
музей; Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету.
Персональні цифрові колекції відображають спадщину відомих
вчених, письменників, художників, композиторів Рівненщини, чиє життя й
творчість пов’язані з краєм і які мають вагомі здобутки в своїй діяльності.
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Нині створено три цифрові колекції, які доступні онлайн через сайт
бібліотеки та у вигляді електронних видань на DVD.
Перша цифрова колекція «Талант із Божою іскрою. Лаворик О. Р. –
художник, іконописець Рівненщини» приурочена 60-річчю від дня
народження митця та з нагоди його творчого ювілею – 35 років.
До колекції включено близько 200 фотозображень графічних робіт
автора різних років, більше 100 публікацій з періодичних і продовжуваних
видань про творчий здобуток художника, 19 каталогів художніх робіт
митця, відомості про його виставкову діяльність, а також представлено
фото з сімейного архіву. Окрему увагу приділено сакральній тематиці у
його творчості. Колекція представлена на сайті Рівненської ОУНБ
(http://libr.rv.ua) у розділі «Читачам» (http://libr.rv.ua/ua/read/43-cifrovikolekcii/), її презентація відбулась у бібліотеці разом з презентацією
персональної виставки митця-іконописця.

Друга колекція – «Струни душі рівненського художника Віктора
Гвоздинського» – присвячена 60-річчю від дня народження художника та
повною мірою розкриває життєвий і творчий шлях одного з найвідоміших
митців нашого краю. Оцифровано і відкрито для доступу читачів понад
300 документів. Це роботи художника та публікації про нього
(http://libr.rv.ua/ua/read/43-cifrovi-kolekcii/).
На завершальній стадії робота над цифровою колекцією «Триєдність
Неба, Землі, Людини у текстильному світі Тетяни Лукашевич»,
присвячений майстрині художнього текстилю, гобелени якої знає цілий
світ. Опрацьовано понад 600 документів.
Створені
ресурси
будуть
корисними
для
краєзнавців,
мистецтвознавців, студентів мистецтвознавчих факультетів та всіх
зацікавлених у історії культури та мистецтва.
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4. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028 м. Рівне вул. Короленка, 6
www. libr.rv.ua;
e-mail: library@libr.rv.ua
Автор: Панчук Т. В., головний бібліотекар
STEAM–ПРОСТІР У БІБЛІОТЕЦІ
Рівненська ОУНБ постійно
розвивається,
адаптується
до
потреб
громади,
впроваджує
інноваційні послуги.
Змінюється
внутрішній
простір закладу, організовуються
цікаві локації та комфортні зони
для дорослих і молоді, дітей та
літніх людей.
Наявні ресурси, послуги,
середовище книгозбірні стають
важливою складовою частиною
культурно-освітнього процесу.
Публічні бібліотеки активно
підтримують сучасні підходи в
галузі освіти в Україні, зокрема
елементи STEM-освіти.
STEM-освіта – це платформа
для
об’єднання
компаній,
навчальних закладів, асоціацій,
експертних організацій, муніципалітетів та ЗМІ заради підвищення якості
сучасної системи освіти.
У цій системі гармонійно поєднано вивчення науки (S), технології
(T), інженерного підходу (E), артдизайну (А) та математики (M) не як
окремих предметів, а в цілісності на засадах міждисциплінарної інтеграції.
Як результат на базі публічних бібліотек, зокрема відділу іноземної
літератури РОУНБ, сформований STEAM-простір або творча лабораторія,
де можуть вчитися, розвиватися та бути у тренді технологічних інновацій
діти та молодь Рівненщини. Така інновація впроваджена завдяки проекту
«Вікно в Америку» за підтримки Посольства США в Україні.
Мета – формування та розвиток соціальної компетентності дітей та
молоді шляхом застосування STEAM-інструментарію для розширення та
оновлення форм роботи із користувачами.
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STEAM-лабораторія – це простір, в якому збираються юні мейкери
для того, щоб продемонструвати винаходи, які вони розробляють
власними руками разом з бібліотекарями.
Оснащення STEAM-лабораторії: 3D-принтер, 3D-сканер, 3D-ручки,
плоттер, графічний планшет, окуляри віртуальної реальності, ламінатор.
За рік роботи тут пройшло 29 презентацій з прикладним
застосуванням інструментарію STEAM. Близько 600 користувачів
долучилися до апробації плоттера, окулярів віртуальної реальності, 3Dручок, графічного планшета, ознайомлено з принципом роботи 3Dпринтера.
Особливістю досвіду є використання STEAM-інструментарію для
підготовки та проведення елементів інтегрованих заходів, які спрямовані
на встановлення міжпредметних зв’язків та сприянню формування
цілісного, системного світогляду молоді. Досвід STEAM забезпечує
інтеграцію різних освітніх категорій (математика – образотворче
мистецтво – іноземні мови, математика – фізика – біологія – географія –
іноземні мови). Досвід є унікальним, оскільки вперше застосовуються
збагачення діяльності бібліотеки елементами STEAM-освіти.
Практичні роботи з малювання на графічному планшеті, віртуальні
екскурсії, вирізання та витинання з допомогою плоттера, презентації
принципів роботи 3D-принтера та практичних робіт 3D-ручками
проводилися для: вчителів-курсантів РОІППО, викладачів та студентів
вишів Рівного, учнів Рівненського економіко-технологічного коледжу
технології легкої промисловості (спеціалізація «Швейне виробництво»,
«Моделювання та конструювання промислових виробів»), вихованців НРЦ
«Особлива дитина», школярів середніх навчальних закладів Рівного та
області.
У STEAM-просторі діти та молодь не просто знайомляться з новими
напрямами розвитку точних наук та інженерії, а через майстер-класи, ігри,
проектну діяльність, тренінги реалізовують вивчене на практиці.
Учасники бібліотечної творчої лабораторії отримують нові
прикладні навички, які забезпечать їхню подальшу соціалізацію,
підвищать конкурентоспроможність та успіх у світі цифрового
майбутнього.
Спільна групова робота, нові знайомства, різна географія учасників
сприяють розвитку лідерських якостей, наукового потенціалу, умінню
працювати в команді та створювати новаторські проекти.
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5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028 м. Рівне вул. Короленка, 6
www. libr.rv.ua; e-mail: library@libr.rv.ua
Автор: Волкова С. О., завідуюча відділом
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ
В поточному році у бібліотеці, в рамках проекту «Вікно в Америку»,
реалізовувалась програма «Вивчення англійської мови патрульною
поліцією». Грант був наданий Посольством США в Україні із розумінням
про те, що володіння іноземними мовами, зокрема англійською, є
складовою професійної роботи нової української поліції.
Курс мав на меті підвищити імідж рівненської патрульної поліції і
стати ще одним кроком на шляху до її реформування за міжнародними
стандартами, а також істотно поліпшити рівень володіння англійською
для впевненого і вільного користування при виконанні службових
обов’язків.

Важливо зазначити, що в бібліотеці були створені всі необхідні
умови,
технічні сервіси та інструменти задля успішної реалізації
програми, зокрема, оснащена інтерактивною дошкою зона для занять,
дванадцять інтернет-місць для роботи та пошуку необхідної інформації як
для викладачів, так і для слухачів проекту. При розробці курсу був
здійснений ретельний відбір навчальних матеріалів з використання
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традиційних та новітніх методик навчання іноземної мови, які ґрунтуються
на застосуванні сучасних інформаційних технологій. У підсумку обрали
рейтинговий підручник мовою оригіналу авторів John Taylor та Jenny
Dooley з серії «Career Path POLICE» видавництва «Express Publishing».
До проекту були залучені кваліфіковані викладачі англійської мови,
які є вчителями-методистами і випускниками Програми Бюро у справах
освіти та культури Державного департаменту США TEA (TEACHING
EXCELLENCE AND ACHIEVEMENT), що адмініструється Радою
міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).
Після попереднього тестування, з метою визначення рівня мовної
підготовки, протягом чотирьох місяців (60 академічних годин) за
програмою навчалися тридцять сім працівників патрульної поліції, які
опановували професійну термінологію та відпрацьовували розмовну
англійську в уявних діалогах між патрульними та правопорушниками.
Заняття відбувалися двома блоками: граматичним та комунікативним.
Кожен з них супроводжувався візуальною складовою – демонстрацією
невеличкого відео із життя американських поліцейських та обговоренням
реальних кримінальних та життєвих ситуацій. Достеменно розібратися в
ситуаціях на кожному занятті допомагав носій мови, волонтер Корпусу
Миру (США) Matt Robinson. Протягом учбового періоду слухачі
практично опанували наступні професійні теми для спілкування:
детальний опис зовнішності злочинця, конкретизація транспортного
маршруту іноземному туристу, допомога при крадіжці особистих речей,
технічні характеристики техзасобів, наявність заборонених предметів та
речовин, отримання тілесних ушкоджень у разі ДТП тощо.
Результатом проекту «Вивчення англійської мови патрульною
поліцією» стало отримання правоохоронцями сертифікатів успішності
щодо здобуття базових знань з англійської та значне підвищення кожним
з них особистісного рівня володіння мовою, уміння правильно
використовувати спеціалізовану професійну лексику в реальних ситуаціях
, яке допомагатиме знайти спільну мову з іноземними гостями міста.
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6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
33028 м. Рівне вул. Короленка, 6
www. libr.rv.ua; e-mail: library@libr.rv.ua
Автор: Волкова С. О., завідуюча відділом
ПРОГРАМА «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»
Програма «Академічна доброчесність», яку реалізував Центр
«Вікно в Америку» (грант Посольства США в Україні) була спрямована на
ознайомлення громади міста та області з етичними принципами та
правилами, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання наукової або творчої діяльності та ролі публічних
бібліотек у реалізації цього процесу.
У рамках програми відбувалися практичні семінари, тематичні
тренінги, презентації для учнівської молоді вищих та середніх навчальних
закладів. Також були організовані тренінги для бібліотечних працівників,
зокрема, учасників Академії бібліотечного лідера, де визначалися
найдієвіші бібліотечні форми роботи з популяризації теми доброчесності у
сільських та районних громадах. Всього навчанням було охоплено понад
1000 учасників.

Завдяки програмі було зініційовано участь вихованців середніх
учбових закладів міста у II Відкритому всеукраїнському студентськоучнівському конкурсі соціальних відеопроектів «Чесність починається з
тебе». Декілька сюжетів для змагання знімалися в центрі «Вікно в
Америку».
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Навчальні заходи відбувалися як в бібліотеці, так і за її межами,
зокрема на базі бібліотек м. Корець, у Рівненському інституті Київського
університету права Національної академії наук України, Білокриницькій
загальноосвітній школі Рівненської райради, Рівненській та Здолбунівській
гуманітарних гімназіях.
Реалізація програми підтвердила, що дотримання академічної
доброчесності, формування культури чесного навчання важливе для
розвитку всієї освіти і є важливими для учня, студента, викладача та
бібліотекаря. Адже кожен з них безпосередньо впливає на рівень і якість
знань, які отримує, і на те, яким спеціалістом він стане в майбутньому.
Добре підготовлені професіонали з високою культурою навчання стануть
тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті, сприяти
чесному навчанню та порядному творенню науки в освітніх закладах.
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7. Рівненська обласна бібліотека для молоді
33027 м. Рівне, вул. Київська, 18
http://www.yunilibr.rv.ua, kz.robm@gmail.com
Автор: С. В. Кравченко, завідуючий відділом
БІБЛІОТЕЧНІ ПАТІ:
ЯПОНІЯ, ГРЕЦІЯ, НІМЕЧЧИНА
Рівненська обласна
бібліотека для молоді
(РОБМ) започаткувала
серію
країнознавчих
заходів комплексного
характеру, що передбачають
різноманітні
пізнавальні та розважальні локації, в основному, в межах приміщення
бібліотеки.
Такими стали: вечірка в
японському стилі «Сакура-паті», присвячена
року Японії в Україні,
грецька вечірка «FREE
LIBGREECE PARTY» на честь проголошення ЮНЕСКО Афін
Всесвітньою столицею книги в 2018 році, а також бібліотечний
«OctoberКВЕСТ» − до Року німецької мови в Україні. Стиль таких заходів
відзначається жвавою динамікою проведення, креативним підходом у
подачі інформації, сучасною візуалізацією простору, значною кількістю
ігрових та мультимедійних компонентів тощо. Важливим доповненням є
відповідний дрес-код учасників, залучення до дійства користувачів
бібліотеки, інформаційна та спонсорська допомога. Для забезпечення
успіху у проведенні країнознавчих вечірок використовуються новітні
форми роботи, зокрема: тематичні майстер-класи (кулінарні, художні,
танцювальні, з декорування предметів, розпису тіла, зачісок), модні дефіле,
віртуальні арт-подорожі, ерудит-шоу, онлайн-вікторини, літературні
квести, ігри, конкурси, перформанси. Неповторну атмосферу в задіяному
для вечірок бібліотечному просторі надають світлові, предметні та відеоінсталяції, антуражні виставки, фотозони, колажі і тематичні галереї.
Враховуючи природний потяг молоді до активного дозвілля, бібліотека і
надалі буде проводити динамічні комплексні заходи, спрямовані на ближче
знайомство користувачів з різними країнами світу.
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8. Рівненська обласна бібліотека для молоді
33027 м. Рівне, вул. Київська 18
http://www.yunilibr.rv.ua, kz.robm@gmail.com
Автор: С. В. Кравченко, завідуючий відділом
БІБЛІОТЕКАР РАДИТЬ ПРОЧИТАТИ
РОБМ стала партнером суспільного телеканалу «UA: Рівне» для
реалізації спільного просвітницького проекту, мета якого − підвищення
громадського престижу книги та читання за допомогою ЗМІ.
Щопонеділка в ранковому шоу «Добрий ранок» виходить рубрика
«Бібліотекар радить, що прочитати», яку готують до ефіру бібліотекарі
РОБМ спільно з ведучою культурних та літературних програм на
телеканалі «UA: Рівне» Анною Щавінською.

Презентуючи новинки літератури, працівники бібліотеки за
допомогою партнерів-журналістів, виступають у ролі телеведучих, активно
використовуючи власний творчий потенціал. Участь у спільних соціальних
проектах сприяють формуванню нового сучасного образу бібліотеки та
активному обміну інформацією, ресурсами, творчими задумами. Завдяки
співпраці зі ЗМІ, зокрема з телебаченням, бібліотека отримала унікальну
можливість підтримувати стійкий інтерес населення до її діяльності.
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9. Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка
33027 м. Рівне, вул. Київська, 68
e-mail: RivneLibr_CMB@ukr.net
Автор: Гупалюк В. О., директор Рівненської ЦБС
ВІДЕОПОЕЗІЯ ТА ПРОЗА
ЯК СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ЛІТЕРАТУРИ
Сьогодення вимагає від бібліотек постійних змін: пошуку нових
форм залучення містян до читання, використання сучасних технологій у
доступі до інформації, нетрадиційних підходів у популяризації книг,
зокрема місцевих авторів.

Виникла ідея створення сучасного та цікавого формату літератури
для молоді, яка реалізувалася завдяки участі у конкурсі проектів, що
фінансуються міською цільовою програмою «Громадський бюджет у місті
Рівному на 2016–2020 роки».
Міська бібліотека-філія № 2 підготувала проект «Оновимо
бібліотеку – збережемо центр культури і просвіти», в рамках якого було
оновлено заклад та створено електронний ресурс відеопоезії та прози
місцевих авторів.
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В результаті з'явився 31 відеоролик поезії і прози 19 рівненських
письменників, які можна переглянути у вільному доступі на ютубі. До
проекту долучилися рівнеські поети та письменники Ірина Баковецька,
Ніна Дворницька, Наталія Демедюк, Неоніла Диб’як, Зоя Дідич, Олександр
Євтушок, Олексій Заворотній, Саша Комісарова, Юлія Костюкевич,
Валентина Люліч, Віктор Мазаний, Олена Медведєва, Ірина Мельник,
Ірина Одерако, Андрій Пермяков, Тата Рівна, Михайло Степанюк, Юлія
Хлапук.
Відгуки. Віктор Мазаний: Акторсько-дикторські можливості
свого таланту проявили поети й прозаїки Рівненщини у спільному проекті
«Відеопоезія та проза місцевих авторів», реалізованому Рівненською
обласною організацією Національної спілки письменників України,
Централізованою бібліотечною системою Рівного та управлінням
культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.
Унікальну новинку громадськості обласного центру презентовано за
участю голови Національної спілки письменників України Михайла
Сидоржевського та начальника міського управління культури і туризму
Тараса Максименка.
Всі переконалися: у результаті вийшли винятково талановиті,
несподівані сюжети з натхненними обличчями (а краще би сказати –
образами) авторів-виконавців і їх чарівними струнними голосами. Аудіовідео-прорив! ()
Неоніла Дибяк: Відеопоетичний проект за творами наших
письменників заслуговує уваги громадськості плідною співпрацею
Рівненського міського управління культури і письменницької організації,
результатом якої побачив світ 31 відеоролик з кращими поетичними і
прозовими творами моїх колег. Цей доробок чекають в бібліотеках і
школах. Ним можуть пишатися всі, хто творчо і технічно долучився до
створення міні-фільмів. Про це йшлося на тематичному заході, який
нещодавно відбувся в Рівненській центральній міській бібліотеці. Він теж
заслуговує компліментарних оцінок, перш за все маю на увазі модерацію
чудової Вікторії Гупалюк, атмосферу, яка значною мірою була особливою
ще й тому, що на заході були присутні начальник міськуправління
культури Тарас Максименко та керівник НСПУ Михайло Сидоржевський.
Вірю, що успішна робота буде продовжуватися, що до неї
долучатиметься ширше коло людей, додаватимуться інші, потрібні
краянам проекти і справи.
Ірина Баковецька: Громадський проект – досить маєвтична
штука, завдяки якому і літературний аспект може бути звичайним
повсякденним явищем, і зовсім не загадково-сакральним, недосяжним і
безнадійно вчорашнім...)) Сьогоднішнє суспільство хоче хліба і видовищ –
ось вам хороший арт-брекфест у формі сучасного українського
літературного процесу, або... сучасний укрліт у хорошому продакшені
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письменницького хліба)))) Дякуємо владі та громаді міста за розуміння
важливого. А мій «ТОМБОЙ» – одна тридцята цієї потужної
першості!!!!
P.S. Льоші Казанцеву особливий респект за професіоналізм та
крутий творий досвід у візуалізації письменницьких забаганок.
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10. Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка
33027 м. Рівне, вул. Київська, 68
e-mail: RivneLibr_CMB@ukr.net
Автор: Гупалюк В. О., директор Рівнеської ЦБС
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ «СУП-КУЛЬТУРА»
Впродовж двох років у жовтні Рівному проходить Всеукраїнський
фестиваль для творчої молоді «СУП-культура» (сучасна українська поезія,
проза, пісня, переклади). Його ініціатором виступила Рівненська
організаця Національної спілки письменників України (голова Ірина
Баковецька-Рачковська), співзасновник
– Рівненська централізована
бібліотечна система.

Фестиваль фінансувався управлінням культури і туризму
виконавчого комітету Рівненської міської ради в рамках мистецького
конкурсу культурно-мистецьких проектів «Рівне – місто унікальних
подій».
Мета – популяризація та реалізація сучасного укрліт процесу в
контексті європейського арт-стандарту. Розширення міжнародних
культурних відносин і підвищення зацікавленості до Рівного, як
культурно-туристичного міста, завдяки присутності на фестивалі
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літераторів із Болгарії, Польщі і т. д. Налагодження поступових сталих
міжнародних зв’язків у культпросторі, підвищення, в тому числі,
інвестиційної привабливості Рівного, як певного міста-осередку сучасної
культури й літератури зокрема.
Цільова аудиторія – творча молодь Рівного та України, студенти
вишів Рівного, літературно й творчо вмотивовані рівняни й гості міста.
Партнери заходу – місцеві мас-медіа (друковані, теле-, радіо,
інтернет ЗМІ).
В рамках проекту була організовані локації, де відбувалися творчі
зустрічі з письменниками, спілкування. Саме центральні бібліотеки та
бібліотечні філії міста стали місцями проведення літературно-мистецьких
імпрез, автограф-сесій, літературних дискурсів тощо.
У 2017-2018 році з рівнянами зустрічалися:
- Сергій Пантюк (український письменник, журналіст, громадський
діяч і видавець; м. Київ);
- Євгенія Чуприна (сучасна українська поетеса, письменниця та
драматург; співає у панк-гурті «Вапно»; м. Київ);
- Сергій Прилуцький (білоруський поет, прозаїк, перекладач, мешкає
в Києві);
- київські поети Лілія Батюк-Нечипоренко, Оксана Шафаревич та
Володимир Осипенко презентували ювілейний альманах «Голоси Севами»;
- харківський арт-десант: письменниця Марко Терен та гітарист,
фронтмен групи «П@п@ Карло» Василь Рябко презентували проект
«Інтимна лірика під баян»;
- Богдана Гайворонська та гурт «Незабутні», Євгенія Чуприна, Алла
Миколаєнко (м. Київ).
Рівне стало осередком сучасного інноваційного літературного арту
та отримало визнання українськими та європейськими мистецькими
колами як центру перфомативної літератури.
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БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН

11. Публічно-шкільна бібліотека с. Голубне
34632 Березнівський район, с. Голубне, вул. Ярового, 28
Автор: Мороз Т. А., бібліотекар
ПРОЕКТ «BIBLIOЧИТАЙМЕР –
ЧАС ЧИТАТИ!»
Бібліотека с. Голубне спрямувала свої зусилля на популяризацію та
підвищення інтересу до книги, розвиток читацької активності,
привернення уваги громади до проблеми читання серед дітей та молоді.
З цією метою в бібліотеці було переформатовано інтер’єр,
організовано середовище для дітей «Країна дитячих мрій», читацький
салон «Територія радісного і вільного читання», придбано сучасні художні
книги для малечі та підлітків, а також настільні розвиваючі ігри.
Розроблені та запропоновані розважально-пізнавальні та інтерактивні
заходи перетворили бібліотеку в майданчик для різноманітних культурномистецьких подій села. Бібліотека стала улюбленим місцем відпочинку та
фото зоною для користувачів.

Активності
відвідування
бібліотеки
сприяли:
PR-акція
«ВідЧИТАЙся по повній!», літературні лавочки на галявині веселих
витівок «Настрій на УРА!», хіт-паради нових книг «Український BEST»,
бібліотечні посиденьки на зеленій траві в «ЕКО-БІБЛІОТЕЦІ», конкурс
«Скринька казок» та голосних читань «Моя улюблена казка», бібліодесант
до дитячого садка з «Ранцем-читанцем», велопробіг «Рекламний книгогід»,
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молодіжна BIBLIOтусовка «Відчуй радість читання», Конкурси на кращий
слоган про читання або кращий суперкадр «Book-слоган», «Bookфотографія» та інші події.
Проект «BiblioЧитаймер – час читати!» сприяв утвердженню іміджу
бібліотеки, її соціального статусу і значення в житті громади, зросла
читацька активність громади, розвинулися і укріпилися партнерські
стосунки, які підтримуватимуться і надалі, зокрема з приватними
підприємцями, волонтерами, працівниками усіх установ, які знаходяться
на території нашого села і були не тільки активними учасниками проекту, а
й всіляко допомагали у його реалізації.
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ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН
(Смизька ОТГ)

12. Смизька центральна бібліотека
35680 Дубенський район, смт Смига, вул. Дружби, 2
Автор: Польова І. В., директор бібліотеки
ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО:
ЯК МУРАЛ ЗМІНИВ ГРОМАДУ СМИГИ
Цьогоріч центральна бібліотека Смизькій об’єднаної громади стала
учасником проекту «Будуємо Україну разом».
«Будуємо Україну Разом» (БУР) – це волонтерський молодіжний
проект, заснований БО «Львівська освітня фундація» у 2014 році. Щороку
БУР залучає волонтерів із усієї України, щоб разом допомогти неповним,
малозабезпеченим, багатодітним сім’ям відновити їхні домівки, а також
підтримати місцеві громадські простори та молодіжні платформи в різних
містах України.
Таким громадський простором, який об'єднав та активізував молодь,
дітей, бібліотекарів стала Смизька центральна бібліотека. Саме фасад
книгозбірні обраний місцем для створення першого арт-об'єкту для
підвищення привабливості та естетизації сільського простору.
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Зібравши пропозиції та побажання громади, художниця із Полтави
Катя Гаврилко, яка очолила даний проект, дала можливість всім бажаючим
залишити частинку своєї фантазії на спільному муралі.
Дитяча уява створила казкових істот, які творять добро, могутній
дуб, що уособлює лісове багатство нашого краю, а казкар під деревом –
образ талановитого земляка Ярослава Мельника (український і литовський
письменник, філософ, критик; уродженець с. Смига), який душею завжди
поруч з рідними лісами та корабельними соснами. Дехто приходив просто
подивитися, інші малювали ескізи на папері, а хтось вперше взяв пензлики
в руки та створив диво. Спільними зусиллями нам вдалося об'єднати
громаду та долучитися до розвитку вуличного мистецтва у селі та стати
платформою для громадських ініціатив.
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13. Центральна районна бібліотека
35800 м. Острог, вул. Східна, 33
http://ostlibrery.com.ua; е -mail: ostrogbibl@gmail.com
Автор: Федорчук І. В., методист ЦРБ
ПРОЕКТ «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО. НАМЕТОВЕ МІСТЕЧКО»
В
Україні
кожній
дитині
гарантовано право на свободу, особисту
недоторканність і захист, зокрема, від
усіх
видів
насильства,
образи,
недбалого та жорстокого поводження з
нею, експлуатації, у тому числі з боку
батьків та однолітків. Дані гарантії
передбачені Конституцією України,
Кримінальним
кодексом
України,
Законами України «Про охорону
дитинства»,
«Про
попередження
насильства в сім’ї» та іншими
нормативно-правовими актами.
Результати
дослідження
«Зміцнення та захист прав дітей в
Україні» (проект Ради Європи), що
здійснювався за підтримки Міністерства
соціальної політики України у 2017 році
було виявлено, що 65% дітей в Україні
колись зазнавали насильства, а 45%
дітей стверджують, що зазнавали психологічного насильства. Психологи
вважають, що дитяча жорстокість набуває масового характеру. Проте у
ЗМІ та на розсуд громадськості потрапляють поодинокі випадки. Більшість
сумних історій знущань дітей один над одним у школі чи поза нею свідомо
приховуються. Також, шокує статистика дорожньо-транспортних пригод.
За даними департаменту патрульної поліції України за 2017 рік в Україні
сталося 146 тис. аварій, в яких постраждало близько 3 тис. осіб, в тому
числі і діти. Одним з основних напрямів у попередженні правопорушень на
дорозі, нещасних випадків та жорстокого поводження з дітьми є
профілактична робота з дітьми, батьками, у громадах, дитячих колективах
тощо.
Саме тому бібліотека ініціювала проект «Безпечне місто. Наметове
містечко», яким передбачалося створення дитячого наметового містечка в
с. Вельбівне, проведення циклу превентивних заходів у дитячому
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середовищі щодо протидії насильства серед дітей та молоді, вміння
орієнтуватися у незвичайних життєвих ситуаціях.
Бібліотечну ініціативу підтримали: Острозька районна державна
адміністрація, районна рада, відділ культури і туризму Острозької РДА,
Острозький відділ поліції ГУНП, Острозький міськрайонний сектор
головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій
в Рівненській області, Вельбівненська сільська рада, молодіжна громадська
організація «Національний альянс», центр підтримки громадських
ініціатив «Чайка», бібліотеки району.
В рамках проекту було організовано семиденну роботу наметового
містечка с. Вельбівне, де через тренінги «Життя без насильства», квести,
флешмоби, вуличні акції, майстер-класи з рукопашного бою, цікаві
зустрічі за участі працівників поліції, кінологів, лікарів, психологів,
спеціалістів рятівних служб формувалися навички безпечної поведінки
дітей та підлітків у повсякденні, на вулиці та в екстремальних ситуаціях.

Була проведена потужна соціальна реклама щодо важливості
дотримання правил дорожнього руху та протидії насилля і жорстокості над
дітьми в сім’ї та в дитячому оточенні за допомогою друкованої продукції
та розміщення афіш на сіті-лайтах м. Острог та в публічних місцях с.
Вельбівне, а також, проведення широкомасштабної кампанії через
соціальні мережі, веб-сайт бібліотеки.
У підготовці мотиваційних соціальних афіш щодо дотримання
правил дорожнього руху взяли участь школярі Острога, а також
семиразовий переможець чемпіонату світу з армреслінгу, заслужений
майстер спорту України Олег Жох.
Бібліотека поповнилася книгами сучасних авторів, де приділяється
увага проблемі насилля над дітьми та вирішенню конфліктних ситуацій в
сім’ї.
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14. Бібліотека-філія с. Кам’яне
34220 Рокитнівський район, с. Кам’яне, вул. Центральна, 110
Автор: Місюра Л. П., бібліотекар
ПРОЕКТ «АГЕНСТВО «БІБЛІОРОДИНА»
Однією з гострих проблем сучасного суспільства є втрата дітьми
інтересу до книги та читання. Швидкий розвиток інформаційнокомунікативних технологій витісняє традиційне читання, а бібліотеки
сприймаються як «музеї давнини». Втрата традицій сімейного читання,
відсутність цікавих пропозицій сімейного інтелектуального дозвілля на
місцях спонукали бібліотеку до активних дій.
З метою відродження традицій сімейного читання, формування
навичок користування книгою з ранніх років в родинному колі, організації
змістовного дозвілля читаючих родин, об’єднання батьків і дітей у
спільному сімейному читанні й творчості, відновлення через дитячу книгу
зв’язку між поколіннями в родині був реалізований проект, який
підтримали навчально-виховні, культурні заклади села, волонтери.

В рамках проекту в бібліотеці були організовані інформаційна зона з
новими книгами та іграми для дітей, зони релаксу та спілкування.
Проведені родинні літературні ігри, акція «Краща читаюча родина села»,
зустрічі читаючих сімей та конкурси «Дружна сімейка», «Захоплені
читанням», «Майстри читання», «Суперчитач року», «Зірка читання»;
конкурс читацького формуляра; інформ-фуршет «30 хв. у бібліотеці»;
конкурс мам-рукодільниць «Добрих маминих рук творіння»; сімейні
літературні ігри. Учасниками проекту стали 10 родин села.
30

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН

15. Сарненська центральна районна бібліотека
34500 м. Сарни, вул. Демократична, 34;
http://lib.sowa.com.ua, sarny.biblioteka@gmail.com
Автор: Гольонко В. В., заступник директора
ПРОЕКТ «СОНЯЧНІ ПРОМІНЧИКИ»
Сарненська районна бібліотека для дітей ініціювала проект, який
спрямований на покращення соціальної адаптації, взаємодії з однолітками
дітей з синдромом Дауна шляхом залучення їх та їхніх батьків до
бібліотеки, популяризації книги, читання задля різностороннього розвитку,
навчання, відпочинку, комунікації та виховання толерантного ставлення до
«сонячних дітей».
Проект «Сонячні промінчики» поширився на місто Сарни та
Сарненський район. Його учасниками стали діти міста Сарни, сіл Тинне,
Цепцевичі, Чабель, Вири, Чемерне, Висове, Корост, М. Вербче.
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У дитячій бібліотеці було сформоване інклюзивне середовище для
розвитку та дозвілля особливих дітей. Для малечі були організовані
розвиваючі заняття з психологом та корекційним педагогом, арт-уроки з
використанням кінетичного піску, фарб, ігор з прищіпками, українських
kidsboxes, ін. Проведені театралізовані дійства, фотосесія, інше.
Сформована колекція книг нової дитячої літератури «Книжкові перлини
для кожної дитини», які допомогли читачам правильно сприймати
довколишній світ та розуміти себе в ньому.
Бібліотека стала
комунікаційний майданчик для батьків, що
виховують особливих дітей. Саме тут вони спілкувалися, обмінювалися
досвідом виховання дітей та стали учасниками психологічних тренінгів.
Для користувачів бібліотеки були організовані культурні імпрези, які
об’єднали сім’ї, що виховують здорових дітей та малечу з синдромом
Дауна. Це допомогло сім’ям покращити комунікацію з дитиною, прийняти
її такою, якою вона є, відчувати себе впевненіше серед інших родин.
Бібліотека стала місцем толерантного спілкування дітей з синдромом
Дауна, їх однолітків та батьків.
Під час дії проекту велася потужна рекламна кампанія через
соціальні мережі, веб-сайт бібліотеки, підготовлену рекламну продукцію:
відеорепортаж «Діти сонця»; пам’ятка для батьків «Як навчити читати
дитину з синдромом Дауна»; полотнище долоньок дітей; магніт-логотип
проекту «Сонячні промінчики». Сонячні діти взяли участь у радіоефірі
ТРК «Полісся», де читали поезію письменників для дітей.
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Мапа бібліотечного досвіду [Текст] : (проекти б-к Рівненщини за 2018 р.) /
Рівнен. обл. універ. наук. б-ка ; Рівнен. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ;
упоряд. Н. Волян ; відп. за вип. О. Л. Промська. – Рівне, 2018. – 34 с. :
фото.
Збірник «Мапа бібліотечного досвіду» містить 15 узагальнених
бібліотечних досвідів, які розкривають різні практики надання
інноваційних послуг, обслуговування соціально вразливих груп громади,
організації сучасного середовища, створення електронних ресурсів
публічними бібліотеками Рівненщини.
Спочатку подані досвіди обласних та міських книгозбірень м. Рівне,
далі – за алфавітом назв районів – згруповані практики сільських філій та
центральних бібліотек.
Допоміжний апарат збірника містить тематичні рубрики, які
розташовані у алфавітному порядку. В межах рубрики зафіксовані
порядкові номери бібліотечних досвідів.
Видання буде цікаве бібліотечним фахівцям різних систем і відомств,
урядовцям, представникам недержавних організацій, викладачам та
студентам бібліотечної спеціальності, громадськості, що зацікавлені у
розвитку бібліотечної справи Рівненщини.
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