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м. РІВНЕ 

 

1. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://www.libr.rv.ua, e-mail: library@libr.rv.ua 

У відділі абонемента Рівненської ОУНБ організовано книгообмін 

літератури польською мовою. Близько 500 книг – художні твори, представлені 

класикою, сучасними історичними та пригодницькими романами, літературою з 

мистецтва та медицини, публіцистикою, виданнями для дітей, історичною, 

психологічною та філософською літературою. Книги на обмін передані 

бібліотеці Генеральним Консульством Республіки Польща в Луцьку. 

Відвідувачі бібліотеки зможуть вільно обмінювати книги з виставки польською 

мовою на рівноцінні. 

 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://www.libr.rv.ua, e-mail: library@libr.rv.ua 

Рівненська ОУНБ стала об’єктом літературного туризму міста. Бібліотека 

проводить екскурсійну діяльність у межах закладу: екскурсії відділами, 

знайомство з цікавими експонатами колекції рідкісних і цінних видань, 

експозицією бібліотечної техніки. Пропонує покази колекцій книг та відкриті 

лекції фахівців Музею книги та друкарства Державного історико-культурного 

заповідника м. Острога. 

Екскурсійній відвідуваності ОУНБ сприяє створена краєзнавча 

експозиція «Рівненщина літературна». Візуальний ряд експозиції 

представлений 8-ма інформаційними стендами, котрі розкривають розвиток 

літературного процесу краю від найдавніших часів до кінця ХХ століття 

(персони, події, книги, культурні та сакральні об’єкти). На запит відвідувачів 

проводяться оглядові екскурсії по всій експозиції, тематичні, персональні, 

присвячені письменнику. 

Щоліта бібліотека пропонує пішохідні прогулянки та екскурсії 

найдавнішими вулицями Рівного (будівлі, сакральні об’єкти, пам’ятники, події, 

факти, особистості). Практикуються екскурсії англійською мовою. До послуг 

дитячої та молодіжної аудиторії інтерактивні заняття, які допомагають цікаво 

та весело пізнати історію Рівного разом із бібліотекою. 

 

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://www.libr.rv.ua, e-mail: library@libr.rv.ua 

Рівненська ОУНБ спільно з публічними бібліотеками за підтримки 

управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації веде роботу з 

формування електронного ресурсу «Рівненщина туристична» 

(http://rivne.travel). Мета сайту – промоція туристичної привабливості області 

через акумуляцію та доступ до актуальної туристичної інформації про її села, 

міста, райони. Ресурс пропонує туристу якісні відомості про об'єкти для 

відвідування, маршрути, види відпочинку, актуальні події (фестивалі, концерти, 

святкові заходи тощо), представлені в текстовому, фото- та відеоформаті, 

наявні мапи, 3D-панорами з GPS-координатами, інтерактивні карти тощо. 
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Структура сайту представлена двома інформаційними блоками. Перший – 

інформує про послуги та індустрію гостинності, інфраструктуру області, 

другий – розповідає про край в цілому, його туристичні принади, надає поради 

та важливу інформацію подорожуючим. Сайт «Рівненщина туристична» 

інтерактивний, адаптований для перегляду з мобільних пристроїв, із 

можливістю різних видів пошуку, двомовний (українська, англійська). 

Особливістю ресурсу є його дизайн, в якому використані ілюстрації 

рівненського художника-дизайнера Олексія Огня. 

 

4. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

Враховуючи інтерес молоді до життя в інших країнах, Рівненська обласна 

бібліотека для молоді провела День Японії, в межах якого відбулася креативна 

вечірка «Сакура-паті». Присутні ближче познайомились з дивовижною і 

прекрасною країною, відомою своїми технологічними дивами та багатими 

культурними традиціями; здійснили арт- подорож по сучасній японській 

культурі, стали учасниками ерудит-шоу «ЯпоноМанія для активної компанії». 

Неповторну атмосферу в холі створили літературна галерея «Веселі хоку 

українською», інсталяція «Японська пагода: вежа скарбів» та виставка «Японія 

– країна вранішнього сонця». Багато бажаючих зібрали майстер-класи з 

приготування популярних страв – суші, нагірі та норімаки, освоєння мистецтва 

мехенді та техніки традиційного бойового мистецтва кунфу. Гостей свята 

вразило дефіле студентів економіко-технологічного коледжу, одягнутих у 

кімоно. День Японії був насиченим і справив неабиякий ефект на відвідувачів, 

які зробили висновок, що це країна, в мешканців якої є чому повчитися і є з 

чого брати приклад. Бібліотека і надалі буде проводити діяльність, спрямовану 

на ближче знайомство користувачів з різними країнами світу. 

 

5. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

Рівненська обласна бібліотека для молоді за підтримки РОВ УБА виграла 

міні-грант, завдяки реалізації якого встановила селфі-стіну. Цей досвід є 

унікальним для бібліотек в Україні. Успадковуючи популярну тенденцію, був 

проведений фотоконкурс в мережі Facebook на краще селфі читачів з книгою на 

фоні стіни. Молоді люди з цікавістю приходили до бібліотеки, щоб виявити 

власну творчість та зробити кращий знімок. Переможці отримали в подарунок 

моноподи. Завдяки впровадженню цієї інновації у читачів формується 

ставлення до бібліотеки як до сучасного закладу для освіти та дозвілля 

молодого покоління. 

 

6. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

Бібліотека стала центром Фестивалю Європейського Кіно в місті Рівне, 

який проходив за ініціативи Представництва Європейського Союзу, підтримки 

кінодистрибутерської компанії «Арт хауз трафік». У цей час бібліотека 

mailto:kz.robm@gmail.com
http://www.yunilibr.rv.ua/
mailto:kz.robm@gmail.com
mailto:kz.robm@gmail.com


8 
 

перетворилася на відкритий кінозал, де демонструвалися сучасні фільми, зняті 

в країнах ЄС. До програми увійшли фільми-події: одна з найкасовіших картин 

французького прокату «Одіссея» режисера Жерома Салля, володар гран-прі 

Одеського кінофестивалю; соціальна драма Руфуса Норріса «Зламані»; 

італійське фентезі «Казка казок» Маттео Гарроне; мелодрама Педро 

Альмодовара «Джульєтта». Про захід широко оголошувалось у ЗМІ, надавалась 

інформація на сайтах та в соціальних мережах. Читачі бібліотеки та всі бажаючі 

мали і в подальшому матимуть змогу познайомитися з кращими європейськими 

стрічками останніх років, котрі вже здобули нагороди та отримали схвальні 

відгуки від кінокритиків. Постійні покази кінофільмів з «Aрт-хауз трафік» 

додали бібліотеці популярності та залучили нових читачів. 

 

7. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

У відділі сімейного читання Рівненської обласної бібліотеки для молоді 

працює психологічна студія «Сходинки взаємин» під гаслом «Бібліотека – 

територія добра і милосердя». Цільовою аудиторією є діти та молодь з 

особливими потребами, яким бібліотекарі допомагають адаптуватись у соціумі, 

створюють комфортні умови перебування в бібліотеці та організовують 

дозвілля. До послуг відвідувачів комплекс бібліотерапевтичних заходів із 

використанням методів арт-терапії, ігротерапії, казкотерапії та екотерапії. 

Студенти з «Школи волонтерів» Рівненського державного гуманітарного 

університету проводять щотижневі групові, індивідуальні консультації та 

психологічні тренінги «Життя без обмежень», «Як знайти себе в соціумі», «Як 

розкрити власний потенціал»; заняття з вивчення азів сучасних технологій. 

У Рівненському зоопарку в секції «Кінний двір» проходять заняття з іпотерапії 

«Диво спілкування з кіньми». Учасники із задоволенням відвідують 

різноманітні майстер-класи, беруть участь у голосних читаннях та бібліотечних 

заходах. Така діяльність дозволяє досягти певних позитивних змін в 

інтелектуальному, особистісному, емоційному житті підлітків з особливими 

потребами, залучає їх до творчості та сприяє зміцненню здоров’я. 

 

8. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

Учасники Школи раннього розвитку «Мамине сонечко» при відділі 

сімейного читання Рівненської обласної бібліотеки для молоді мають змогу в 

ігровій формі засвоїти необхідні знання, розвинути дрібну моторику, пам'ять, 

мислення та розкрити творчий потенціал за допомогою малювання, ліплення. 

Вони разом із батьками відвідують різноманітні майстер-класи, пізнають світ 

через книгу, вчаться допомагати один одному та весело і цікаво проводять 

вільний час. Молоді батьки в цей час знайомляться і спілкуються між собою, 

діляться досвідом. 

 

9. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

http://www.yunilibr.rv.ua/
mailto:kz.robm@gmail.com
http://www.yunilibr.rv.ua/
mailto:kz.robm@gmail.com
http://www.yunilibr.rv.ua/
mailto:kz.robm@gmail.com
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У межах реалізації проекту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в 

пунктах європейської інформації» Рівненська обласна бібліотека для молоді 

організувала безкоштовні курси англійської мови. На заняттях усі охочі мають 

можливість підвищити свій рівень володіння мовою, поглибити та 

вдосконалити свої знання. Вони вивчають як граматику, так і усне мовлення, 

вчаться спілкуватися та висловлювати власні думки англійською. Бібліотека 

пропонує цікаві відеоперегляди та обговорення на актуальні теми «Як 

ефективно навчатися та досягти успіху», «Як подолати мовний бар’єр», «Вплив 

стресових ситуацій на навчання», «5 технік для ефективного навчання 

іноземної мови», «Як просто і легко вивчити англійську мову», «Що б ви 

змінили в системі освіти?», «Мова жестів», «Герой та антигерой», «Як 

створюються літературні світи» та багато інших. 

 

10. Рівненська обласна бібліотека для молоді 

http://www.yunilibr.rv.ua, e-mail: kz.robm@gmail.com 

РОБМ започаткувала проведення квестів, що роблять відвідування 

бібліотеки цікавим та пізнавальним, і є сьогодні головними конкурентами 

комп’ютерних ігор. Учасники мають змогу продемонструвати літературну 

ерудицію, перевірити свої знання улюблених книг, уміння працювати в команді 

та інтуїцію. Вдало пройшов літературний квест по книгах Джоан Роулінг про 

Гаррі Поттера. Бібліотека на декілька годин перетворилася в школу магії і 

чаклунства. Школярі отримували різноманітні завдання, послідовно їх 

виконували, згадували багато подробиць саги про Гаррі Поттера, проходили 

різноманітні випробування, щоб дістатися до фіналу. Квест «Літературна 

мандрівка Європою» в цікавій формі популяризує серед молодих читачів книги 

популярних європейських авторів. Веселі завдання, таємничі паролі, цікаві 

загадки та безмежний азарт супроводжують серію ігор. Море чудових вражень 

та захоплюючих емоцій, нову інформацію щораз отримують учасники квестів і 

висловлюють сподівання, що ще не раз візьмуть участь у подібних змаганнях. 

Бібліотека і в подальшому планує проводити квести різноманітної тематики. 

 

11. Рівненська обласна бібліотека для дітей  

http://rdobd.com.ua/, e-mail: child1@rivne.com 

Рівненська обласна бібліотека для дітей є ініціатором об’єднання 

бібліотек для дітей Рівненської області у Корпорацію «Бібліоігротека», мета 

якої – створення ігрових інтерактивних ресурсів за допомогою сервісів Web 2.0 

та комп’ютерних програм і наповнення однойменного веб-сайту 

(https://biblioigroteka.jimdo.com/). Завданнями Корпорації є також ефективне 

використання спільного електронного ресурсу в роботі з користувачами; 

професійна підготовка бібліотекарів, налагодження фахової партнерської 

взаємодії. 

Вікторини, кросворди, пазли та інші інтерактивні завдання сайту 

«Бібліоігротека» сприяють популяризації книг та читання серед користувачів 

бібліотек, розвитку пізнавального інтересу до вивчення рідного краю, його 

історії, природи, літератури. 

http://www.yunilibr.rv.ua/
mailto:kz.robm@gmail.com
http://rdobd.com.ua/
mailto:child1@rivne.com
https://biblioigroteka.jimdo.com/
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Структура сайту включає: тематичні сторінки «Природа. Техніка», 

«Історія. Звичаї», «Україна – європейська держава», «Література» та ін.; 

сторінки «Пазли» та «Ребуси». Для проведення у РОБД інтерактивних ігор 

«Мій край – частинка України» використовується «Краєзнавча сторінка» сайту 

з матеріалами про Рівненщину. Адміністрування сайту здійснює обласна 

бібліотека для дітей. 

Для поширення інформації про інтерактивні ресурси «Бібліоігротеки» у 

професійному середовищі обласна бібліотека для дітей веде сторінку сайту у 

Facebook (https://www.facebook.com/biblioigroteka/). 

 

12. Рівненська обласна бібліотека для дітей 

http://rdobd.com.ua/, e-mail: child1@rivne.com 

Інформаційно-бібліографічним відділом Рівненської обласної бібліотеки 

для дітей з 2013 року запроваджено нову форму роботи з користувачами – веб-

квести. За допомогою безкоштовного конструктора сайтів Jimdo створено 

чотири веб-сайти, мета яких – популяризація літератури рідного краю: 

- «Письменники Рівненщини» http://zunal.com/webquest.php?w=191249, 

- «Секрет успіху Олександра Ірванця» (за творчістю письменника) 

http://irvanets.jimdo.com/, 

- «Стежками його дивосвіту» (за творчістю Євгена Шморгуна) 

http://light-a.jimdo.com/, 

- «У пошуках поетичних перлин» (за творчістю рівненських поетів) 

http://uposhukach.jimdo.com/ 
Переваги ресурсів: можливість використання як у бібліотечній, так і в 

освітній галузях (на уроках літератури рідного краю); під час веб-квестів 

учасники не тільки пізнають літературу рідного краю, а й підвищують рівень 

комп’ютерної грамотності (з пошуку та аналізу інформації, створення 

презентацій, використання електронної пошти тощо). 

 

13. Рівненська обласна бібліотека для дітей 

http://rdobd.com.ua , e-mail: child1@rivne.com 

У відділі обслуговування дітей середнього та старшого шкільного віку 

Рівненської обласної бібліотеки для дітей діє клуб сімейного дозвілля 

«Нінтешк@». Мета його діяльності – сприяння розвитку сімейного читання та 

забезпечення змістовного відпочинку батьків і дітей, розвиток ігрового руху в 

бібліотеці. Це відбувається завдяки проведенню різноманітних заходів з 

популяризації дитячої літератури, майстер-класів з декоративно-прикладного 

мистецтва тощо. 

Інноваційний напрям у діяльності клубу «Нінтешк@» – це використання 

ігрових консолей Nintendo Wii з серією спортивних ігор. Індивідуальні та 

командні віртуальні спортивні турніри з тенісу, бобслею, стрибків у воду та 

інших видів спорту серед дітей і дорослих регулярно відбуваються в бібліотеці. 

Використання консолей Nintendo Wii дає змогу долучитися до ігрових заходів і 

дітям з особливими потребами. 

https://www.facebook.com/biblioigroteka/
http://rdobd.com.ua/
mailto:child1@rivne.com
http://zunal.com/webquest.php?w=191249
http://irvanets.jimdo.com/
http://light-a.jimdo.com/
http://uposhukach.jimdo.com/
http://rdobd.com.ua/
mailto:child1@rivne.com
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Відвідувачі клубу можуть позмагатися у силі, спритності, винахідливості 

і просто відпочити та поспілкуватися. Корисну інформацію для сімейного 

читання та дозвілля, матеріали про діяльність клубу можна переглянути на 

блозі http://rdobd.livejournal.com/. 

 

14. Рівненська обласна бібліотека для дітей 

http://rdobd.com.ua/ ,  

e-mail: child1@rivne.com 

Рівненська обласна бібліотека для дітей у своїй роботі запровадила нові 

інтерактивні форми популяризації книги та читання для дітей молодшого 

шкільного віку – віртуальні бібліографічні мандрівки та віртуальні пізнавально-

ігрові досьє.  

Уже створено та використовується в роботі низка таких електронних 

мультимедійних ресурсів: «Казкова подорож Україною» 

[http://ru.calameo.com/books/003873031215245853c49]; «Чарівна країна 

дитинства» (за творчістю Наталі Забіли) 

[http://ru.calameo.com/books/0038730315fb24e16c97c]; «Планета казок Джанні 

Родарі» (до 95-річчя від дня народження італійського письменника) 

[http://ru.calameo.com/books/003873031abba0c1a863b]; «Чарівна подорож 

Рівненщиною» (за творчістю рівненських письменників) 

[http://www.calameo.com/books/0038730316487af2f2120]; «Мандрує світом 

хитрий Лис» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка) 

[https://www.youtube.com/watch?v=Lym3SIab87A]; «Астрід Ліндґрен: казка не 

закінчується» (до 110-річчя від дня народження шведської письменниці) 

[http://www.calameo.com/books/003873031f37fdc565cef]. 

Поєднання в електронних ресурсах фактографічної інформації з 

дизайнерською графікою, динамічним зображенням та звуком значно покращує 

сприйняття дитячою аудиторією.  

Кожний з названих мультимедійних ресурсів, присвячений творчості 

одного або декількох письменників, включає ігрові завдання, загадки, 

літературні вікторини, аудіо- і відеовікторини, кросворди, що допомагають 

школярам узагальнити та закріпити свої знання. Подаються рекомендаційні 

списки творів письменників та літератури про них.  

Повна версія ресурсів доступна локально в Рівненській обласній 

бібліотеці для дітей. 

 

15. Рівненська обласна бібліотека для дітей 

http://rdobd.com.ua/, e-mail: child1@rivne.com 

У відділі обслуговування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

Рівненської обласної бібліотеки для дітей діє клуб логічних розваг 

«Мудрограйлик» – чудове місце для дозвілля сучасних дітей. У затишній 

атмосфері молодші школярі та дошкільники разом із батьками грають у 

настільні ігри. Заняття логічними іграми забезпечує ідеальний баланс між 

навчанням і відпочинком, адже діти отримують не лише задоволення, але й 

http://rdobd.livejournal.com/
http://rdobd.com.ua/
mailto:child1@rivne.com
http://ru.calameo.com/books/003873031215245853c49
http://ru.calameo.com/books/0038730315fb24e16c97c
http://ru.calameo.com/books/003873031abba0c1a863b
http://www.calameo.com/books/0038730316487af2f2120
https://www.youtube.com/watch?v=Lym3SIab87A
http://www.calameo.com/books/003873031f37fdc565cef
http://rdobd.com.ua/
mailto:child1@rivne.com
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розвивають кмітливість, логічне мислення, вдосконалюють практичні і 

пізнавальні навички. 

Незмінною популярністю користуються ігри «Ерудит» і «Подорожуємо 

Україною», «Тачки» і «Фермер». Залюбки діти бавляться «Мозаїкою», 

«Калейдоскопом», «Лабіринтом» та іншими іграми, приводять до бібліотеки 

своїх друзів, однокласників. Для учнів молодших класів тут проводяться ігрові 

турніри та змагання з настільних ігор. 

У клубі також проходять творчі години та майстер-класи з 

паперопластики та художньої аплікації, які виховають почуття прекрасного, 

розвивають фантазію та дрібну моторику дитячих пальчиків. Маючи змогу 

виявити індивідуальність, кожна дитина відчуває себе митцем, який створює 

щось неповторне, і, як наслідок, – отримує задоволення від творчості й 

упевненість у собі. 

 
16. Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка 

e-mail: rivnelibr_cmb@ukr.net 

В центрі обслуговування громадян електронною інформацією бібліотеки 

проводяться безкоштовні ознайомчі комп’ютерні курси для людей середнього 

та старшого віку.  

Метою послуги є: навчити людей користуватися комп’ютером; запобігти 

інформаційному розшаруванню суспільства та розриву зв'язку поколінь; 

подолання психологічного бар'єру у людей старшого покоління в освоєнні ІКТ 

(комп'ютера та Інтернету); підвищення загальноосвітнього рівня пенсіонерів, 

що полегшує їхню інтеграцію в суспільство. 

Бібліотекарі допомагають оволодіти навичками роботи на персональному 

комп’ютері, користуватись стандартними програмами, працювати з 

документами, читати інформацію з носіїв та довідатися як працювати з 

інтернет-технологіями, безкоштовно спілкуватися з родичами та друзями за 

кордоном, дізнаватися про корисну інформацію та новини в мережі Інтернет, 

здійснювати придбання товарів і оплату послуг он-лайн, користуватися 

електронною поштою. Заняття з кожним бажаючим проводяться як в груповій 

так і в індивідуальній формі. Слухачі курсів займаються двічі на тиждень на 

протязі 2 місяців.  

 

17. Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка  

e-mail: rivnelibr_cmb@ukr.net 

Бібліотека веде активну роботу щодо популяризації українських 

культурних цінностей, зокрема українського кіномистецтва. 

Так, Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка стала центром 

безкоштовного перегляду українських кінофільмів та мультфільмів. Щотижня, 

на замовлення дітей демонструються мультфільми («Микита Кожум’яка», 

«Співай», «Мавка. Лісова пісня», «Пригоди Котигорошка» та ін.). Для дорослої 

аудиторії започатковано перегляд українських фільмів – «Українське кіно в 

бібліотеці» («Тіні забутих предків», «Пропала грамота», «Поводир» та ін.). 
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18. Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка  

e-mail: rivnelibr_cmb@ukr.net 

«Бібліотечна альтанка» діє під відкритим небом в одному з мікрорайонів 

Рівного. Її завдання: організувати змістовні канікули дітей та відпочинок 

дорослих. 

Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка щовівторка працює з 

громадою мікрорайону – дорослою та дитячою аудиторією. Треба зазначити, 

що всі заходи відбуваються не в приміщенні бібліотеки, а саме під відкритим 

небом – на подвір’ї бібліотеки.  

«Бібліотечна альтанка» пропонує розважальні та пізнавальні заходи. Їх 

учасники мають можливість долучитись до майстер-класів та здобути 

практичні навички з виготовлення патріотичних стрічок-фенечок, іграшок та 

оберегів із зілля, виробів із прісного тіста, купальських вінків, паперових квітів, 

«вириваночок», аплікацій та малюнків.  

Також відвідувачі та нові друзі ставлять інсценівки до українських 

народних казок, а щоб імпровізована казка була цікавішою, використовують 

маски і природній реквізит, читають казки в ролях. 

 

19. Рівненська ЦБС, філія № 3  

e-mail: rivnelibr_f3@ukr.net 

Міська філія № 3 працює в напрямі популяризації історії і культури 

Рівного, патріотичного виховання молоді. Тут створена краєзнавча експозиція 

«Краєзнавчий вернісаж», на якій представлені фотоматеріали, книги, що 

розкривають літературне життя краю з найдавніших часів до кінця ХХ століття, 

історію бойової слави Рівного, відомості про туристичні маршрути краю. До 

послуг дітей та юнацтва інтерактивні заняття, котрі допомагають цікаво пізнати 

історію міста. 

У виставковій зоні експонуються роботи членів клубу «Гроно». Це 

серветки, картини та ікебани. Кожна річ неповторна, а це викликає шану та 

інтерес до традицій предків. 

Ведеться активна робота з популяризації творчості письменників-

земляків. Це презентації нових книг, книжково-ілюстративних виставок, 

відзначення ювілейних дат, проведення творчих та літературно-мистецьких 

вечорів, зустрічей з рівненськими письменниками та митцями: Василем 

Басарабою, Олександром Євтушком, Татою Рівною, Валентиною Люліч. 
 

20. Рівненська ЦБС, філія № 5 

У бібліотеці-філії № 5 створена народознавча експозиція «Народні 

промисли і традиції», де зібрані предмети народного вжитку. Ці експонати 

передали в бібліотеку мешканці мікрорайону Тинне. Серед експонатів 

експозиції – вироби гончарства, ткацтва, полотняні вишиті сорочки, рушники, 

які вишивали місцеві майстрині різними техніками. Дуже яскраво та цікаво 

проводяться біля експозиції різноманітні народознавчі заходи: Андріївські 

вечорниці, Масляна та ін. 
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21. Рівненська ЦБС, філія № 7 

Міська філія № 7 впровадила цикл занять з підвищення ефективності 

читання, його продуктивності; формування стійкого інтересу до читання; 

навичок швидкочитання. Організовані тренінгові заняття розраховані на дітей 

та поєднують читання і гру.  

 

22. Рівненська ЦБС, філія № 9  

e-mail: rivnelibr_f9@ukr.net 

У читальній залі міської бібліотеки-філії № 9 ЦБС м. Рівне спільними 

зусиллями бібліотекарів з викладачами та студентами Рівненського державного 

гуманітарного університету, а саме – художньо-педагогічного факультету, 

спеціалізації «Режисери драматичного театру» та «Актори драматичного 

театру» створено театр у бібліотеці «І знову книга ожива на сцені…».  

Молоді люди, які недавно були учнями шкіл, зараз освоюють професію 

актора та режисера. Завдяки їм у бібліотеці «оживають книги». Протягом 

існування театру в бібліотеці пройшли такі постановки: вистава за п’єсою  

А. Чехова «Освідчення», етюди на основі байок: Л. Глібова «Шелестуни», 

«Щука», «Коник-стрибунець», П. Глазового «Як зайчисько закохався», 

інсценізації за оповіданням А. Чехова «Антрепренер під диваном», новелою 

О. Генрі «Каліф, Купідон та годинник», уривком з повісті Марка Твена «Том 

Сойєр», уривком з роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» та інші. 

Театралізовані постановки розраховані на широке коло глядачів –

користувачів бібліотеки – центру сімейного читання (від дошкільнят до 

пенсіонерів). 

За допомогою театральних постановок бібліотека залучає до спільного 

проведення вільного часу родини. Глядачі мають змогу стати свідками 

творчого процесу, спостерігати створення художнього образу.  

 

23. Рівненська ЦБС, філія № 10  

e-mail: rivnelibr_f10@ukr.net 

Творчі гостини у бібліотеці – це зустрічі з письменниками та митцями 

Рівненщини та знайомство читачів з їхньою творчістю.  

Бібліотека відкрита для всіх талановитих авторів, незалежно від жанрів, 

стилів та напрямів творчості. Творчі зустрічі з цікавими людьми проходять 

щоквартально. Часто вони відбуваються у вигляді діалогу. Звучить чимало 

запитань щодо творчих і людських уподобань автора, його поглядів та планів. 

Фото- та відеозйомка, перегляд презентацій та відеороликів, тематичне 

оформлення залу та виставок з наступним висвітленням у соцмережах додає 

друзів та читачів у бібліотеці. 

На абонементі створена фотовиставка «Творчі гостини в бібліотеці», де є 

портрети художників, письменників, фотографів, митців, перукаря, психолога, з 

якими творчі зустрічі вже відбулися. Формат зустрічей у вигляді вільного 

спілкування створює теплу і душевну атмосферу, а присутні мають чудову 

нагоду віч-на-віч поспілкуватися з цікавими людьми. 
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24. Рівненська ЦБС, філія № 10  

e-mail: rivnelibr_f10@ukr.net 

Бібліотека стала культурно-мистецьким центром мікрорайону Рівного. 

Тут діє виставкова зала, де можна познайомитися з творчістю народних 

умільців рідного краю через експозицію їхніх робіт.  

Серед виробів декоративно-ужиткового мистецтва, що були представлені 

у виставковій залі – авторська лялька, писанки ажурні, традиційні та дряпанки; 

картини, створені різними техніками: валяння, квілінг, витинанки, шкіряна 

пластика, вишиті та вирізьблені з дерева картини. 

Виставки отримують схвальні відгуки читачів та надихають інших людей 

створювати своїми руками такі ж мистецькі витвори. Особливо цінним у роботі 

з народними майстринями є проведення майстер-класів для читачів бібліотеки, 

а також змога обмінюватися ідеями та можливість поспілкуватися з майстрами. 

Часто презентації виставок супроводжуються музикою та спеціально 

підібраними поетичними рядками. 

Кожна виставка – це подія, що анонсується та висвітлюється в місцевій 

пресі, на сайтах рівненських медіа та бібліотечних ресурсах.  

 

25. Рівненська ЦБС, філія № 10  

e-mail: rivnelibr_f10@ukr.net 

Бібліотека започаткувала проведення родинних квестів, куди 

запрошуються читачі, вихованці підліткових клубів та члени їхніх родин.  

Підготовка до таких подій (створення костюмів, розучування ролей, 

підготовка імпровізованої сцени та глядацької зали, кулінарних смаколиків) та 

участь у них об'єднують різні покоління, формують традиції родинного 

читання, сприяють новим знайомствам та спілкуванню за інтересами. 

Завершуються свята частуванням усіх присутніх чаєм та пригощанням 

улюбленими стравами. 

 

26. Рівненська ЦБС, центральна дитяча бібліотека 

e-mail: rivnelibr_cdb@ukr.net 

У центральній дитячій бібліотеці проводяться «майстерні радості». Діти 

цікаво проводять свій час: читають, розгадують загадки, грають, слухають 

вірші, переглядають улюблені мультфільми та створюють поробки. 

Бібліотекарі зацікавлюють дітей інформацією та книгами. 

У читальній залі бібліотеки діє постійна виставка творчих робіт дітей 

«Диво дитячих рук». Яскраві роботи з паперу, виставки малюнків можна 

побачити майже скрізь у бібліотеці й вони стають гарним стимулом для юних 

читачів спробувати й себе у різних видах мистецтва.  

 

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН 

27. Березнівська центральна районна бібліотека 

e-mail: berezne@ukr.net 

Березнівська центральна районна бібліотека активно включилась у процес 

розвитку електронного урядування на місцевому рівні і є комунікативним 
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майданчиком для спілкування громади і влади, виступає організатором 

різноманітних заходів в тому числі он-лайн.  

Бібліотека надає е-послуги з метою задоволення інформаційних потреб 

громади у публічній інформації, в т. ч. і в електронному форматі. 

Користувачі мають можливість безкоштовного доступу до широкого 

спектру електронних послуг, зокрема: отримання правових консультацій, 

консультацій щодо вибору професії, вирішення проблем дитячої злочинності, 

здорового способу життя, заповнення заяви та декларації для оформлення 

субсидії, замовлення квитків на різні види транспорту, здійснення комунальних 

платежів, реєстрації для участі в ЗНО, реєстрації в ДНЗ, здійснення онлайн-

покупки. Віддалені користувачі заощаджуючи час та кошти мають можливість 

отримати необхідну консультацію від спеціалістів установ і організацій району 

не виїжджаючи з місця, прийнявши участь в онлайн-заходах. 

Для користувачів різних вікових категорій бібліотека пропонує навчання 

з основ комп’ютерної грамотності, роботи в мережі Інтернет.  

Бібліотека надає послугу електронної доставки документів, що дає 

можливість отримати необхідну інформацію на особисту е-пошту. 

 

28. Публічно-шкільна бібліотека-філія с. Бронне 

http://bibliobgola.blogspot.com, е-mail: bronne_bibl@ukr.net 

У публічно-шкільній бібліотеці села Бронне з'явилася нова послуга, що 

дозволяє вирішувати проблему тимчасової зайнятості дошкільнят та дітей 

молодшого шкільного віку і надає батькам вільний час для виконання будь-

яких термінових справ. Відтепер батьки, які відвідують бібліотеку разом із 

малечею, мають змогу залишати її під наглядом «Фрекен ВООК – бібліоняні». 

Діти з великим задоволенням читають, малюють, грають в ігри. Для того, щоб 

найменші користувачі цікаво та весело проводили свій час у бібліотеці, 

розробляються цикли групових та індивідуальних занять, організовуються 

конкурси малюнків та знавців казок, перегляди мультфільмів.  

 

29. Публічно-шкільна бібліотека-філія с. Князівка 

е-mail: knyazivka@ukr.net 

Публічно-шкільна бібліотека-філія с. Князівка стала справжньою 

творчою майстернею в селі. Бібліотека організовує зустрічі у форматі майстер-

класів, котрі сприяють формуванню естетичних смаків користувачів, 

вихованню шанобливого ставлення до національних традицій українського 

народу, розвитку творчих здібностей. Спільно з керівниками гуртків 

навчального закладу с. Князівка, працівниками закладів культури, студентами, 

бібліотека організовує засідання в БібліоАльтанці, де практикуються різні види 

творчості. 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН 

30. Володимирецька центральна районна бібліотека 

http://volodymirec.libr.rv.ua/, e-mail: volodlibrary@ukr.net 

Відділ обслуговування ЦРБ запропонував своїм користувачам нову 

послугу – обмін дисками. Ініціювала цю послугу бібліотекар абонементу. Її діти 
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стали дорослими і перестали цікавитися мультфільмами. Всю колекцію 

мультфільмів в кількості 50 дисків вона розмістила на абонементі на спеціально 

облаштованій поличці з табличкою «Disk-кроссинг». Користувачі бібліотеки з 

радістю підтримали цю ідею. Особливо молоді мами та татусі, в яких є 

комп’ютери, але відсутній Інтернет. Натомість вони приносять диски з 

художніми фільмами, комп’ютерними іграми, записами футбольних матчів, 

відео енциклопедії «Світ ремонту», розвиваючими іграми.  

 

31. Біленська публічно-шкільна бібліотека 

е-mail:bilebiblioteka@ukr.net 

Бібліотека веде активну роботу зі збереження історико-культурної 

спадщини села, відродження традицій краян, надання доступу до краєзнавчих 

документів широкій громадкості. Формується колекція краєзнавчих матеріалів 

для музейної експозиції бібліотеки, створюються цифрові копії рукописних 

матеріалів, ведеться запис спогадів старожилів села, легенд, переказів, пісень, 

літопису населеного пункту; фіксуються відомості про історичні події, 

видатних людей краю. Бібліотека популяризує документи про край та його 

туристичні можливості, зокрема туристичний маршрут вузькоколійною 

залізницею «ст. Антонівка – ст. Біле», рекреаційні зони, агрооселі тощо.  

 

32. Публічно-шкільна бібліотека с. Більська Воля 

Інноваційна послуга «Комп’ютерний лікнеп» впроваджена для соціально 

незахищених груп населення – користувачів, які мають бажання освоїти 

комп’ютерні технології, навчитись роботі в мережі Інтернет та застосовувати 

набуті знання у практичній діяльності. 

Формування груп проводиться за попереднім записом у бібліотеці. Дні 

проведення занять та теми занять обговорюються з майбутніми учасниками 

навчань. 

 

33. Антонівська публічно-шкільна бібліотека 

е-mail : antonivkabibliot@i.ua 

Мультицентр «Смайлик» охоче відвідують читачі-діти, їхні батьки, 

бабусі, вихователі з групами дітей дошкільного навчального закладу. Тут 

пропонується перегляд мультфільмів, дитячих кінофільмів. Відвідувачі 

запрошуються до участі в майстер-класах, вікторинах, екскурсіях. Батьки 

мають змогу попередньо домовитись з працівником бібліотеки залишити на 

певний час дитину під наглядом бібліотекаря. 

 

34. Городецька публічно-шкільна бібліотека 

e-mail: gorodlibrary@ukr.net 

Городецька публічно-шкільна бібліотека стала інформаційною 

платформою з розвитку регіонального туризму. Тут акумулюються історико-

краєзнавчі матеріали, формується музейний простір, реалізуються екскурсійні 

послуги. Це одна з перших бібліотечних установ району, що розпочала роботу з 

просування туристичних бібліотечних продуктів. 

mailto:antonivkabibliot@i.ua
mailto:gorodlibrary@ukr.net
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Популяризуючи культурну спадщину краю, інформуючи про розвиток 

культурно-літературного процесу краю від найдавніших часів до сьогодення 

бібліотека організовує і проводить цікаві екскурсії вулицями, куточками, 

місцинами с. Городець («Соловйова гора», «Замкова гора», «Палац пана»), 

культурно-краєзнавчі заходи та огляд діючої музейної краєзнавчої експозиції 

«Городецькі стежки відомих людей». Суттєвим доповненням експозиції став 

мистецький арт-об’єкт (макет садиби Урбановських), який доповнює музейний 

простір сільської бібліотеки. Його створення забезпечило збереження 

історичних відомостей в малій архітектурній формі. Навколо нього ведеться 

екскурсійна робота.  

Експозицію відвідують школярі, туристи, учасники обласного свята 

«Городецький автограф», що проходить у селі кожні 2 роки. Інформаційні 

матеріали створеної експозиції використовують учні та студенти при написанні 

рефератів, курсових, дипломних робіт. Макет є об’єктом для зацікавлення 

дослідників, краєзнавців, які вивчають тематику архітектури Західного регіону, 

історію відомих родин Волині. 

Організований новий екскурсійний маршрут доповнив туристичну мапу 

району. Відомості про нові послуги бібліотеки доступні гостям краю через 

соціальні мережі та ресурси Інтернету. 

Розроблено різні тематичні екскурсії. Гід – бібліотекар. Через 

розповсюджені тематичні буклети й закладки, де вказані координати публічно-

шкільної бібліотеки і номер телефону екскурсовода, здійснюється попереднє 

замовлення екскурсій.  

З часу створення туристичного маршруту с. Городець відвідали більше 

чотирьох сотень подорожуючих. Географія гостей та туристів краю 

найрізноманітніша: Польща, Білорусь, РФ, Китай, Україна (м. Львів, Київ, 

Житомир, Дніпро, Рівне, райони Рівненської області).  

Найбільше замовлень екскурсій здійснюється напередодні проведення 

регіонального Етно-тур-фестивалю «Бурштиновий шлях», Дня села «Городець 

у вишиванці». 

 

ДЕМИДІВСЬКИЙ РАЙОН 

 

35. Публічно-шкільна бібліотека с. Рогізне 

http://www.rohizne.pp.ua 

Публічно-шкільна бібліотека с. Рогізне стала місцем організації і 

проведення дозвілля для соціально незахищених категорій дітей. Партнерами 

бібілотеки є церква, громадська організація села. Прагнучи зменшити соціальну 

напругу в громаді, залучити дітей та молодь до активного та інтелектуального 

дозвілля бібілотека організувала роботу клубу «Бібліопізнайко». За участю 

партнерів сформовано відповідну ресурсну базу: придбано іграшки, книги, 

спортивний інвентар, канцелярські товари та нові меблі. Для дітей, їхніх батьків 

та опікунів запропоновано майстер-класи, спортивні змагання та «Християнські 

зустрічі». 

 

http://www.rohizne.pp.ua/
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ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОН 

 

36. Зарічненська центральна районна бібліотека 

e-mail: zaribiblioteka@gmail.com 

У Зарічненській ЦРБ створено інформаційно-туристичну зону 

«Зарічненщина туристична». Мета – популяризація культурної спадщини краю, 

сприяння розвитку туристичної привабливості та можливостей району. 

«Зарічненщина туристична» – це місце доступу до інформації про 

туристично привабливі місця, маршрути для подорожей та популярні місця для 

відпочинку: річки, озера, ліси, заказники та парки, архітектурні пам’ятки, 

популярні зони відпочинку, риболовлі та полювання. 

Інформаційно-туристична зона «Зарічненщина туристична» динамічно 

розвивається і активно поповнюється новою та цікавою інформацією: книги, 

періодика, листівки, карти, фотографії; електронні ресурси: CD-диски, відео- та 

фотодокументи про край. 

Розпочато роботу над блогом «Зарічненщина туристична», де буде 

розміщена інформація про послуги книгозбірні для туристів, про найбільш 

відвідувані місця краю, про наявну краєзнавчу літературу та багато іншого. 

 

37. Бутівська публічно-шкільна бібліотека 

Бутівська ПШБ запропонувала своїй громаді нову послугу «Бібліоняня». 

Поява такої послуги обумовлена відсутністю дитячого садка в селі та 

зайнятістю батьків господарством. «Бібліоняня» – це щонедільні заняття для 

дітей віком від 3 років, зокрема: ігри, складання пазлів, мозаїки, конструктора, 

вивчення букв, складання слів з кубиків, голосні читання казок, вивчення 

віршів, перегляд мультфільмів, проведення ігор на вулиці і т.д. Кількість дітей 

щоразу змінюється. У середньому на заняття приходить від 15 до 20 дітей і 

кожному тут знаходиться розвага для душі. Заняття «Бібліоняні» проводяться в 

групах за віковими категоріями. У бібліотеці діє ТOU-кросинг. 

 

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН 

 

38. Здолбунівська центральна районна бібліотека 

http://lib.ukrsd.com.ua, e-mail: zdlib@ukr.net 

В Здолбунівській центральній районній бібліотеці діє туристичний клуб 

«РідноКрай». Клуб працює на добровільній основі за планом. У межах його 

діяльності глибоке вивчення рідного краю, збереження та популяризація 

історико-культурної спадщини, туристичні походи, екскурсії різного рівня 

складності та тривалості по м. Здолбунів та Здолбунівському районі, 

розважально-пізнавальні, освітні події (подорожі, вікторини, брейн-ринги, 

квести, навчально-тренувальні збори, виставки, семінари, тематика яких 

пов’язана з туристичною діяльністю. 

Серед партнерів Клубу «РідноКрай», Дермансько-Мостівський 

регіональний ландшафтний парк. 

mailto:zaribiblioteka@gmail.com
http://lib.ukrsd.com.ua/
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Робота клубу висвітлена на сайті Здолбунівської ЦСПШБ та Facebook 

Здолбунівської центральної районної бібліотеки, де учасники туристичного 

клубу «РідноКрай» можуть обмінятися цікавою інформацією. 

 

39. Здолбунівська районна бібліотека для дітей та юнацтва 

e-mail: zdchild@ukr.net 

Бібліотека спільно з громадською організацією «АЦРМ «ЗЕОН» та 

Здолбунівською районною державною адміністрацією ініціювали створення на 

базі бібліотеки відкритого простору «Зелений газон». Відкритий простір 

«ЗЕлений газОН» це: 

1. Місце зборів локальної спільноти: люди що живуть поблизу мають 

обговорити та вирішити проблеми району саме тут. Розширення можливостей 

за рахунок додаткового облаштування відкритого простору, сприяє активному, 

творчому, пізнавальному і, звичайно ж, цікавому проведенню вільного часу, 

використання бази бібліотеки для проведення важливих зустрічей, заходів, що 

плануватимуться у місті. 

2. Місце, де всі охочі долучаються до громадської діяльності міста, мають 

змогу об’єднатись і працювати ефективніше. Центр є базою організаційних 

зібрань громадських активістів та організацій міста. 

3. Місце для спілкування: універсальність робить його дуже зручним для 

зустрічей з будь-якого приводу. 

4. Місце для знайомств: спеціалісти з необхідних сфер або люди зі 

спільними інтересами можуть опинитися за одним столом і налагодити контакт 

– тут дуже швидко починається колаборація. 

5. Місце для роботи: особливо важливо у контексті підвищення 

популярності віддаленої роботи та фрілансу. Створюється необхідна 

інфраструктура, а можливість орендувати необхідну кількість робочих місць 

звільняє від необхідності орендувати та підтримувати власний офіс. 

6. Місце для навчання: там, де полюбляють книжки, де атмосфера 

надихатиме цікавитись і вчитися, а розумним бути «Круто» з великої літери. 

7. Об’єднуючий простір спрямований на створення спільного майданчика 

для роботи громадських організацій, що працюють із молоддю та соціально 

незахищеними верствами населення, і розвитку неформальної освіти для молоді 

міста. 

8. Місце, де відбуваються заходи: зазвичай, креативні культурні або 

освітні заходи з новими людьми в приміщенні бібліотеки. Заходи, що 

проводять бібліотекарі та громадські організації на території відкритого 

простору стимулюють громадський інтерес до бібліотеки, підкреслюючи її роль 

у формуванні та розвитку молодої особистості. 

9. Місце, де певні соціальні групи можуть спробувати реалізувати себе в 

тій чи іншій діяльності, завдяки майстер-класам, тренінгам, вебінарам. 

На даний момент зроблено облаштування території навколо бібліотеки 

http://zdolbunivcity.net/zelenyj-hazon-ideya-yaka-objednuje/, на День молоді 

відбулась презентація ідеї для жителів міста http://zdolbunivcity.net/novyj-

format-dnya-molodi-vid-zeonu/. 

http://zdolbunivcity.net/novyj-format-dnya-molodi-vid-zeonu/
http://zdolbunivcity.net/novyj-format-dnya-molodi-vid-zeonu/
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40. Здолбунівська районна бібліотека для дітей та юнацтва 

e-mail: zdchild@ukr.net 

Працівники бібліотеки організували в читальній залі книгозбірні 

презентацію креативної виставки-імпульсу «Книжковий Big-Ben» з елементами 

інсталяції. Мета – розповісти про сучасне значення англійської мови, як мови 

міжнародного спілкування; викликати інтерес і повагу до культури 

англомовних країн, спонукати читача вивчати мову, яка допоможе розширити 

горизонт його можливостей у житті.  

Виставка складалася з трьох розділів:  

І розділ – «Do you speak English?» – вміщував словники, розмовники, 

граматики і т.п.; 

ІІ розділ – «Читай в оригіналі» – відкривав світ книг, які варто читати 

мовою оригіналу (художня література англійською мовою), а ще містив книги 

письменників англомовних країн у перекладі; 

ІІІ розділ – «Мова, що стирає кордони» – відкривав англійську мову, як 

мову міжнародного спілкування, мову бізнесу, туризму. 

Презентувати виставку допомагали учні 6 класу гімназії. Вони 

підготували цікаві розповіді на англійській мові про себе, свої захоплення. 

Сучасні підлітки люблять слухати сучасну музику, але пісня «Yesterday» 

легендарної групи «Бітлз» поза часом, тому учасники запропонували заспівати 

її всім присутнім. Здійснити віртуальну мандрівку по Великій Британії 

допомогла створена працівниками бібліотеки відеопрезентація. Учениця 

поділилася своїми враженнями від поїздки до Лондона. Волонтерка Корпусу 

Миру Кайла Незеркліфт, яка зараз викладає в гімназії, провела з усіма 

присутніми цікаву командну гру. На завершення заходу відбувся флешмоб «In 

order to understand the world – learnEnglish!».  

 

41. Публічна бібліотека с. Здовбиця 

e-mail: libzdovbica@ukr.net 

Публічна бібліотека села Здовбиця активізувала свою роботу в напрямі 

краєзнавства та народознавства. Спільними зусиллями бібліотеки та місцевих 

дослідників розробляється туристична карта села Здовбиця. 

Туристична карта включатиме відомості про всі історичні та пам’ятні 

місця села, бібліотечну музейну експозицію, присвячену Свято-Михайлівській 

церкві. Спільно з партнерами та громадою ведеться робота зі створення нової 

музейної експозиції «Художники Здовбиці». 

Бібліотека стала не тільки осередком збереження історико-культурної 

спадщини краю, але й активно досліджує, вивчає та популяризує історію 

рідного краю, його культурні, природничі, туристичні об’єкти.  

Бібліотека стала місцем проведення уроків з вивчення історичної 

спадщини, уроків народознавства, екскурсій. Проводяться виставки творчих 

робіт, майстер-класи, різні культурно-мистецькі імпрези жителів та гостей села 

Здовбиця. 
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42. Публічно-шкільна бібліотека с. Івачків 

У бібліотеці розпочав роботу клуб за інтересами, мета якого зайнятість 

дітей у літній період, розвиток їхніх творчих здібностей. У межах роботи клубу 

майстер-класи з різних видів рукоділля. Заняття відбуваються щотижня.  

 

43. Міська бібліотека-філія №2 селища Мізоч 

e-mail: oksana_svit@ukr.net 

У Мізоцькій міській бібліотеці діє краєзнавчий клуб «Берегиня». Його 

учасники – краєзнавці, вчені, дослідники, вчителі та учні – займаються збором 

краєзнавчих відомостей, фактів. У бібліотеці організовані краєзнавчі ресурси: 

книги, фотографії, оцифровані документи, спогади очевидців, фільми, 

публікації; проводяться масові заходи, віртуальні подорожі в історію краю, 

екскурсії «Стежками рідного краю». На основі зібраного матеріалу завідувачка 

бібліотеки веде блог «Мізоч історичний» (mizoch.blogspot.com), на сторінках 

якого віртуальні відвідувачі знаходять інформацію про історію та сучасні події 

в селищі, про відомих, талановитих мізочан, про підприємства та організації 

Мізоча, а також можуть ознайомитися зі старими та сучасними фотографіями, 

презентаціями та фільмами про Мізоч та мізочан.  

Ефективність цієї роботи можна підтвердити великою кількістю 

відвідувань блогу. Мізоцька міська бібліотека зареєстрована у Фейсбуці, де 

обмінюється інформацією з учасниками краєзнавчого клубу «Берегиня», які 

знаходяться далеко за межами Мізоча і яких цікавлять історичні документи, 

фотографії, публікації з архіву бібліотеки. 

 

44. Публічно-шкільна бібліотека с. Спасів 

spasiv.libr@gmail.com 

Створення і діяльність на базі бібліотеки «Центру розумних рішень» 

сприяло розвитку бібліотеки як сучасного інформаційного, освітнього та 

дозвіллєвого центру сільської громади. 

У бібліотеці створено комфортне середовище, запроваджено зонування 

площі, забезпечено Wi-Fi доступ до Інтернету.  

Нині у бібліотеці функціонують зони для спілкування, творчості та 

самореалізації. До послуг юних відвідувачів: 

– «Книжково-казкова кімната» з ресурсами для розвитку книжкової і 

читацької культури, інформаційної зайнятості; 

– «Бібліоленд» – місце неформального спілкування, де діти та дорослі 

можуть гратися, читати, ліпити з пластиліну, малювати, відпочивати і 

спілкуватися. 

КОРЕЦЬКИЙ РАЙОН 

45. Корецька центральна районна бібліотека 

http://bibl.korets.in.ua, e-mail: korecbibl@meta.ua 

ЦРБ володіє унікальними краєзнавчими ресурсами та досвідом 

інформаційного забезпечення громади, використовує сучасні технології для 
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реалізації бібліотечних послуг, здійснює екскурсійну діяльність для туристів і 

громади міста, популяризує туристичну привабливість Корця через сайти, 

соціальні мережі в т.ч. YouTube, мас-медіа та туристичні організації.  

Дослідження меморіальної та бібліотечної історії спонукало працівників 

перетворити бібліотеку на оригінальний культурний туристичний об’єкт Корця 

та запропонувати подорожуючим цікаві екскурсії бібліотекою та містом, огляд 

бібліотечної експозиції, присвяченої родині Горчицьких.  

До послуг відвідувачів: оглядові екскурсії відділами бібліотеки, 

музейною експозицією «Бібліотечна скарбниця», літературно-мистецькі події. 

Бібліотекою створено банк даних про родину Горчицьких. Розроблено 

екскурсійний маршруту «На гостину до Горчицьких». Пропонуються екскурсії 

в приміщенні бібліотеки: «Дім, у якому живе бібліотека», «Будинок 

Горчицьких – пам’ятка місцевого значення», «Зустріч зі свідками про родину 

Горчицьких» та інші. Туристична привабливість Корця та бібліотечні послуги 

популяризується засобами соціальних медіа, що дозволяє залучити більшу 

аудиторію туристів 

Незабаром на базі центральної районної бібліотеки розпочне роботу Центр 

туристичної інформації, котрий формуватиме постійний попит на послуги 

місцевого туризму. 

 

46. Корецька районна бібліотека для дітей 

http://korecbibl.at.ua, е-mail: rdb_korec@meta.ua 

У Корецькій районній бібліотеці для дітей функціонує клуб «Надія», який 

об'єднує дітей з особливими потребами та їхніх батьків. Тут вони мають змогу 

чудово відпочити, знайти нових друзів, а батьки поспілкуватися між собою. 

Засідання клубу допомагають дітям адаптуватися в складному світі; сприяють 

залученню дітей до читання; розвивають творчі здібності дітей; розширюють 

коло спілкування батьків: обмін ліків, відгуки про лікувальні установи, 

реабілітаційні центри, навчальні заклади тощо. 

Бібліотекарі спільно з батьками проводять Дні спілкування та зустрічі з 

юристами, психологами та лікарями відповідної професії. Адже тільки через 

інформування батьків, через підвищення компетентності з питань повноцінного 

розвитку їх дітей можливо плідно займатися та вирішувати проблеми дітей з 

особливими потребами. 

Засідання клубу проходять у формі масових заходів: «Свято матері 

«Найкращі квіти на землі, то тобі матусю»; літературно-розважальне свято 

«Хай сіяє сонце в світі і щасливі будуть діти», присвячене Міжнародному дню 

захисту дітей; свято 8-го березня «Чарівна весна»; театралізоване свято «Яка 

радість, який рай, їде святий Миколай»; дні Ангела, іменинника «В гостях у 

крокодила Гени», спілкування з чаюванням. 

Діти відвідують інтернет-пункт разом із батьками та за допомогою 

бібліотекарів освоюють світ інформації, здійснюючи віртуальні мандрівки 

найцікавішими дитячими інтернет-сайтами, мають змогу відвідати експозиції 

найкращих музеїв світу, набути основні навички користування комп’ютером. 
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47. Великоклецьківська публічно-шкільна бібліотека  

e-mail: vkleckabibl@meta.ua 

У бібліотеці розпочала діяти «Народознавча кімната», що нині налічує 

понад 200 експонатів, переважно виробів гончарства. 

Відтепер бібліотека стала центром народознавчої роботи в селі, місцем 

спілкування громади, гостей села. «Народознавча кімната» стала місцем 

проведення уроків народознавства, екскурсій, краєзнавчих годин, Днів 

краєзнавства, інформаційних оглядів, прес-зустрічей з народними умільцями, 

фольклорних свят, краєзнавчих екскурсій «Моє рідне село», Дня краєзнавства 

«З бабусиної скрині», уроків народознавства «Берегиня народного вогнища», 

годин народознавства «Обереги нашого дому», майстер-класів «Глечик своїми 

руками». 

Створення «Народознавчої кімнати» сприяло більшому відвідуванню 

бібліотеки. Адже невимушена атмосфера спілкування, цікаве ознайомлення з 

предметами побуту минулого, збирання та відродження традицій села і 

вивчення історії краю підтримують попит на бібліотечні послуги в учнів, 

студентів, жителів села. 

 

48. Головницька публічно-шкільна бібліотека 

http://holovbibl.at.ua, e-mail: holovnytsya_bibl@meta.ua 

Тісна співпраця бібліотеки з Головницькою сільською радою відкрила 

нові можливості в організації діалогу між громадою та владою. 

З минулого року бібліотека запровадила проведення Дня сільської ради в 

бібліотеці. Запрошуються працівники місцевої ради, депутати, підприємці, 

громадські активісти та жителі села. Проводяться такі заходи раз у квартал. 

Форми проведення різні: круглі столи, інформаційні години, віртуальні 

мандрівки урядовими сайтами, зустрічі-діалоги. Під час проведення 

висвітлюються важливі рішення сільської ради щодо соціально-економічного 

та екологічного стану села, обговорюються ініціативи влади тощо.  

Активізувалася робота бібліотеки з депутатським корпусом. Для місцевих 

депутатів бібліотека пропонує необхідну інформацію зібрану в «Банку 

інформації місцевої влади».  

У бібліотеці діє Центр обслуговування громадян електронною 

інформацією. Тут користувачі можуть звернутися зі своїм запитом на будь-який 

урядовий сайт і отримати відповідь онлайн. На електронну пошту бібліотеки 

надходять офіційні матеріали мережі ПДГ: бюлетень інформаційно-

аналітичних матеріалів «Конституційний процес в Україні: політико-правові 

аспекти», інформаційно-аналітичний бюлетень «Громадська думка про 

правотворення», новини по децентралізації влади, про реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, про які бібліотека 

інформує працівників сільської ради, депутатів, підприємців та користувачів 

під час проведення таких днів. 

Щоб орієнтуватись у роботі органів місцевої влади бібліотека пропонує 

графіки прийому громадян керівництвом районної та обласної ради і 
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адміністрації. У бібліотеці можна отримати будь-яку інформацію, 

використовуючи мережу Інтернет. 

 

49. Крилівська публічно-шкільна бібліотека 

http://krilivbibl.ucoz.ua, e-mail: kriliv_bibl@meta.ua 

Крилівська бібліотека активізувала роботу з бібліотечного краєзнавства. 

Бібліотека проводить екскурсії вулицями рідного села. Разом із тим збирає 

спогади старожилів села про різні історичні періоди, організовує зустрічі з 

відомими односельцями, збирає відомості про видатних людей, які жили в селі. 

Зібрані матеріали опрацьовуються, на їх основі формуєть-ся ресурс з питань 

краєзнавства, розширюється тематика заходів. 

Однією з форм популяризації місцевої історії є краєзнавчий експрес «Моє 

село – краплиночка на карті України». Це комплексна форма краєзнавчих 

заходів, які проводить бібліотека згідно з розробленим маршрутом та 

тематичними зупинками: мандрівка по книгах місцевого краєзнавця; 

краєзнавчий брейн-ринг «Мій рідний край – мій красень Крилів»; пошукова 

web-експедиція «Крилів на карті України»; краєзнавчий бенефіс; «Відомі люди 

села» (слайд-презентація). Такі заходи формують зацікавленість до пізнання та 

вивчення історії села, а бібліотека, в свою чергу, надає доступ користувачам до 

краєзнавчих ресурсів. 

 

50. Самострілівська публічно-шкільна бібліотека 

e-mail: samostrbibl@meta.ua 

З метою залучення дітей до бібліотеки, підтримки інтересу до книги і 

читання, особливо місцевих авторів, бібліотека запровадила таку послугу, як 

екскурсії з виїздом за межі села. Бібліотекар спільно з вчителями організовують 

для учнів пізнавальні екскурсії «Стежками старовинного Корця, його 

історичними місцями». До екскурсій запрошуються учні, які найбільше 

читають та відвідують бібліотеку, а також кращий за поведінкою клас школи. В 

одному з таких заходів під назвою «У гості до бібліотек» учасники відвідують 

центральну районну та дитячу бібліотеки, де для них пропонуються оглядові 

екскурсії відділами бібліотек, музейною експозицією «Бібліотечна скарбниця», 

презентації книжкових виставок, години спілкування, зустрічі з місцевими 

літераторами і просто відпочинок з книгою. 

 

51. Світанівська публічно-шкільна бібліотека  

e-mail: svitanokbibl@meta.ua 

При бібліотеці створений клуб «Господарочка», котрий об’єднує 

активних, талановитих жінок, які використовують свій вільний час з метою 

цікавого та змістовного дозвілля, люблять і шанують національні традиції. 

Учасники клубу за чашкою чаю з пирогами, печивом, у невимушеній 

атмосфері, діляться своїми кулінарними рецептами, жіночими проблемами, 

слухають музику, співають тощо. Родзинками засідань клубу «Господарочка» 

стали «посиденьки» та вечорниці, вшанування народних свят.  
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На засіданнях члени діляться секретами української кухні, обмінюються 

рецептами приготування страв. Ліплять вареники, печуть млинці, варять кашу і 

узвар. Чаклують над тортами і рулетами. 

Засідання клубу відбувається у формі бесід, годин цікавих повідомлень, 

годин гумору, жіночих посиденьок, майстер-класів та ін. На майстер-класах не 

тільки цікаво, а й корисно. Нові рецепти, до цього невідомі секрети 

приготування борщу, звичайної пшоняної або ж гарбузової каші завжди 

згодяться у житті. 

Бібліотекар пропонує до кожного засідання літературу за темою: 

«Готуйте разом з нами» (огляд літератури по веденню домашнього 

господарства, приготуванню смачних страв та заготовок на зиму.) 

Основний акцент роботи клубу – це відродження рецептів 

національних страв. Клуб «Господарочка» став для багатьох і домівкою, і 

місцем відпочинку. 

 

52. Стовпинська публічно-шкільна бібліотека 

e-mail: stovpinbibl@meta.ua 

Провівши анкетування та вивчивши потреби учнів та молоді, 

Стовпинська публічно-шкільна бібліотека організувала роботу клубу 

«Майстриня», де кожен може виявити свої творчі можливості. У клубі члени 

знайомляться з різними видами художнього мистецтва, розвивають естетичний 

світогляд, активно спілкуються, творчо самореалізовуються. Партнерами в 

реалізації ідей стали вчителі школи, діти, батьки. 

Під девізом «Почути незнане, побачити прекрасне – це стимул, це злет, це 

життя» клуб «Майстриня» зібрав до свого кола любителів прекрасного.  

Заняття клубу проходять у формі майстер-класів: з квілінгу, 

нетрадиційної техніки малювання, витворів з уживаного матеріалу, виробів з 

паперу в техніці торцування, книжкових інсталяцій, стильного оформлення 

різноманітних закладок та плетіння з газетних трубочок.  

Для учасників клубу плануються конкурси малюнків, літературні 

вікторини та ігри, бібліотечні посиденьки, які спонукають до частішого 

використання книги, ознайомлення з літературними творами та їх авторами. 

Члени клубу залюбки відвідують заняття, а бібліотека стала острівцем 

натхнення для кожного, хто може висловити свою творчість. 

 

53. Устянська публічно-шкільна бібліотека 

http://ustyabibl.at.ua, e-mail: ustya_bibl@meta.ua 

Влітку бібліотека організовує обслуговування книгою в «Надслучанській 

читальні». На околиці села, біля річки, в літньому кафе обладнана кімната 

«Надслучанська читальня». Розмістивши тут частину фонду, бібліотека 

обслуговує книгою не лише жителів свого села, а й інших людей, що 

відпочивають на березі р. Случ. Бібліотека проводить екскурсії «До річки з 

книгою», голосні читання, обговорення книг, вікторини. Крім бібліотечних 

форм, заклад спільно з клубом, сільською радою організовує дозвіллєві форми 

відпочинку: майстер-клас виготовлення виробів із дерева, конкурси 
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«Господарочка» і «Найкращий грибник», виставку «Цілющі рослини нашого 

лісу». «Надслучанська читальня» пропонує дозвілля та відпочинок з 

бібліотекою всім громадянам. 

 

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

 

54. Костопільська районна бібліотека для дітей та юнацтва 

e-mail: kostopil-dutlibr@ukr.net 

Інновації стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. Вони 

допомагають бібліотеці стати конкурентоздатною, запроваджувати нові 

бібліотечні послуги, формувати позитивний імідж у суспільстві і громаді. Саме 

тому бібліотека для дітей та юнацтва впровадила нову послугу «Бібліотечний 

OpenAir». Це заходи, що проводяться на площах, в парках, скверах, інших 

відкритих майданчиках міста.  

У програмі заходів бібліотеки під відкритим небом: бібліотечний бульвар, 

бібліофорсаж, бібліотечний десант, бібліошоу, бебішоу, бібліопікнік, 

бібліофреш, книжковий дрес-код. 

Практикується проведення екскурсійних мандрівок історичними 

вулицями міста. З нагоди Дня міста працівники Костопільської районної 

бібліотеки для дітей та юнацтва запросили своїх юних користувачів на 

пішохідну екскурсійну мандрівку. Туристичний маршрут проходив 

історичними вулицями та пам’ятними місцями Костополя. 

Діти мали можливість глибше пізнати історію міста та його сьогодення. 

Екскурсанти дізналися легенди та історію виникнення міста, походження назв 

вулиць, цікаві факти біографії людей, пов’язаних із краєм, унікальні старовинні 

споруди, що збереглися в місті з минулих століть, познайомилися з історією 

культових споруд (церкви св. Олександра Невського), пам’ятних знаків: 

братської могили вояків УНР, що загинули в боротьбі за незалежність України 

1919 року, воїнам-афганцям, ліквідаторам аварії на ЧАЕС. 

Така діяльність бібілотеки висвітлюються у ЗМІ та в соціальній мережі 

Фейсбук. Для реклами послуги використовуються: слайд-презентація «На 

хвилях бібліотечного життя», буклети «Стрічає радо всіх гостей бібліотека для 

дітей», «Літературна кав’ярня «Книжкові ласощі», «Бібліотечні майстер-класи» 

та ін. 

 

55. Берестовецька публічно-шкільна бібліотека-філія 

e-mail: omelchuk-76@ukr.net 

З метою розкриття туристичної привабливості краю працівники 

Берестовецької публічно-шкільної бібліотеки-філії проводить екскурсії селом, 

подорожі до водойми «Острівець кохання», базальтових стовпів «У кам’яній 

діброві», віртуальні екскурсії у бібліотеці.  

Створено рекламно-інформаційну продукцію, а саме: буклет «Перлина 

Поліського краю – базальтові стовпи» та пам’ятка «Символ і гордість 

Берестовця», які розповсюджуються серед відвідувачів та гостей бібліотеки; 

збережена інформація історичного значення у DVD-форматі: відео-подорож 
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«Край поліський – край загадок», «Моє село – моя маленька Батьківщина» та 

розміщено відеофільм на каналі You Tube «Історія Берестовецьких 

каменоломень». Діє виставка-гід «Поліський феномен». 

В планах – продовження роботи щодо пошуку та відбору краєзнавчих 

матеріалів для створення в бібліотеці музейної експозиції «Перлина Поліського 

краю – базальтові стовпи». 

 

56. Мащанська публічно-шкільна бібліотека-філія 

http://maschalibrss16.blogspot.com, e-mail: lmascha-libr@ukr.net 

Популяризуючи літературу про рідний край бібліотека започаткувала 

таку форму роботи, як створення презентацій «Край у форматі DVD»: це 

буктрейлери, відео-презентації, відео-виставки. Користувачам бібліотеки 

пропонується перегляд відео-презентацій книг місцевих літераторів (в т. ч. для 

дітей) із серії «Костопільщина літературна», створених бібліотекарем. З метою 

популяризації творчого доробку наших земляків було створено буктрейлери на 

книгу Зої Дідич «Фіалки тюремних мурів» та Олександра Никончука «Гаряча 

кров афганської війни». Інтерес користувачів бібліотеки до історико-

дослідницької діяльності та літературної творчості земляка, поета і краєзнавця 

Анатолія Карп’юка спонукав до розробки відео-виставки «З любов’ю до 

рідного краю», присвяченої 85-річчю від дня його народження.  

Пізнати історію рідного краю та туристичну сферу Костопільщини 

користувачам бібліотеки допоможуть відеоролики «Свята земля серпанку і 

калини» (про село Маща), «До лісу за казкою» (про музей лісу на 

Костопільщини), «Війна пройшла крізь їхні долі» (пам’яті воїнів-афганців). 

У своїй роботі бібліотека активно використовує технологію створення і 

показу відеороликів під час проведення масових заходів. 

Створені бібліотекою відеоматеріали розміщені на блозі бібліотеки 

«Бібліотека – храм добра і знань» та на каналі YouTube Мащанської бібліотеки. 

 

МЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН 

 

57. Млинівська центральна районна бібліотека 

e-mail: knugosbirna@gmail.com 

З метою ефективної популяризації фонду бібліотеки працівники 

центральної районної бібліотеки запровадили виставки-інсталяції з 

використанням айс-стоперів. Основна мета таких виставок зацікавити 

інформацією, книгою, розбудити фантазію і творчість. При їх організації 

використовуються книги, світлини, різні предмети (особисті речі людини, 

вироби, предмети ужитку), конструкції тощо. 

Виставки-інсталяції є цікавим доповненням до масових заходів, 

наприклад, година-реквієм «На варті наших душ Небесна Сотня» 

супроводжувалась виставкою-інсталяцією «Герої не вмирають»; мистецький 

вернісаж «Художник із душею поета» (Т. Г. Шевченко) – виставкою-

інсталяцією «Неоціненний штрих до штриха»; літературний вечір, присвячений 

Дню поезії – виставкою-інсталяцією «Поезія це стан душі» та інші. 
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Систематично оформляються виставки-інсталяції до знаменних та пам’ятних 

дат: «Сніговик – 2016», «Бібліотечна ялинка», «Бібліотечний джентльмен», 

«Реліквії бібліотеки», «Млинівщина читає», «Мандруємо до Англії» та інші.  

 

58. Млинівська районна бібліотека для дітей 

У районній бібліотеці для дітей є чимало творчо обдарованих 

користувачів різного віку, які потребують допомоги у самовираженні, розвитку 

талантів, спілкуванні з однолітками. З цією метою працівники бібліотеки 

щомісячно організовують для обдарованих читачів «Бібліоальтанку творчості», 

в якій діє декілька секцій: 

- літературний подіум «Майстер пера – читач бібліотеки», під час якого 

користувачі демонструють власну творчість. Бібліотека для більш широкої 

популяризації поетичного слова юних талантів видає буклети з їхніми віршами: 

«Українка я маленька…» (Іринка Кухарук), «Моя земля, моя країна», «У світі 

цім немає меж» (Аліна Чабала), «Перша спроба» (Анастасія Пилипчук); 

- креатив-майстерня «Робимо світ об’ємним», при допомозі бібліотекарів 

юні користувачі «підкорюють» аркуші паперу, з яких згодом з’являються 

гордовиті павичі, картинки з квітами та інші паперові дива. Вироби учасників 

креатив-майстерні експонуються на виставці в бібліотеці, на сторінках в 

соціальних мережах; 

- майстер-клас «Диво рук» запрошує охочих навчитися на спеціалістів з 

писанкарства, вишивки, в’язання. Вишиті міні-картини, вив’язані речі, 

розписані писанки демонструються на виставці в бібліотеці.  

 

59. Бокіймівська публічно-шкільна бібліотека 

e-mail: melehgaluna@gmail.com 

Публічно-шкільна бібліотека с. Бокійма знаходиться в приміщенні 

школи. Бібліотекар перейняла досвід проведення Дня самоврядування в школі 

та запровадила цікаву послугу – «Бібліотекар на день». 

Мета запровадження такої форми роботи: реклама професії бібліотекаря, 

прищеплення любові до читання, співпраця бібліотеки з родинами, залучення 

до сімейного читання. 

При підготовці Дня самоврядування проводиться засідання бібліотечного 

активу та затверджується план проведення. Напередодні діти оформлюють 

книжкову виставку «Книжкова торбина для читаючої родини», створюють 

інсталяцію «Читаюча родина», за підтримки бібліотекаря розподіляють ролі для 

заходів та обслуговування користувачів, опановуються техніка та правила 

роботи при записі та видачі книг, учасники дійства ознайомлюються із 

розташуванням книжкового фонду бібліотеки. 

День розпочинається з обслуговування користувачів «юними 

бібліотекарями», згодом – за програмою заходів. 

Перший етап – бенефіс читачки Юлії Ковальчук «Подорож у країну 

прочитаних книг». Захід проходив у форматі інтерв’ю, де дівчина відповідала 

на запитання, ділилася враженнями щодо прочитаних книг і давала поради у 

виборі книг однокласникам. 
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Для учнів 10 та 11-го класів «бібліотекарі дня» провели годину поезії 

«Поклик душі місцевої поетеси Мар’яни Дзятко». Старшокласники-бібліотекарі 

провели захід для всієї школи Міс і містер читаність «У Млинівському краї 

книгу люблять і читають». Цей захід включав різні конкурси: представлення 

конкурсанта, конкурси казковий і літературний, бліц-турнір «Хто швидше дасть 

відповідь», демонструвались літературні і казкові герої. На це дійство діти 

запросили свої родини. 

Завершився день у бібліотеці. Діти висловили свої враження про 

професію бібліотекаря. Бібліотекар подякувала за активну участь юним 

«колегам», подякувала їхнім батькам і запросила ознайомитися з новою 

літературою, що надійшла до бібліотеки. 

 

60. Публічно-шкільна бібліотека с. Вовничі 

e-mail: NGHloyan@gmail.com 

Розвиваючи тему сімейного читання Вовницька бібліотека систематично 

оформлює виставки нових надходжень у формі бук-маркета (книжковий 

магазин), де кожен відвідувач може взяти з полиці книжку за власним смаком. 

Такі виставки мають декілька розділів і містять книги для різних вікових груп, 

наприклад, книжкова виставка «Книжкова торбина для всієї родини» 

складається з таких розділів:  

• розділ 1 «Хатинка цікавої інформації» представлений різноманітними 

енциклопедіями, словниками, довідниками, якими може скористатись кожен 

член родини; 

• розділ 2 «Читає мама, читає тато…» містить художню літературу 

різноманітних жанрів для дорослих членів родини. Це фантастичні, любовні, 

історичні романи відомих сучасних письменників; 

• розділ 3 «Де гніздяться потрібні книги» – сучасні книги та періодичні 

видання для молоді; 

• розділ 4 «Цікаві речі для малечі» – різноманітні видання книжечок та 

періодики, які можуть зацікавити як дітей, так і батьків; 

• розділ 5 «Мандруючи дорогами казок» представляє українські народні 

казки та казки народів світу. 

Дуже ефективним для створення привабливої книжкової виставки є 

використання різноманітних предметів, так званих айс-стоперів (перше, що 

приваблює погляд), які перетворюють книжкові-виставки у виставки-інсталяції. 

Популяризація книги у новому форматі сприяє підтримці інтересу до читання, 

відвідуванню бібліотеки, рекламі бібліотечних ресурсів серед різних категорій 

читачів. 

 

61. Публічно-шкільна бібліотека с. Малин 

e-mail: GPBusko@gmail.com 

У Малинській бібліотеці закладені давні традиції патріотичного 

виховання населення, накопичений великий досвід роботи в цьому напрямі. 

Так, бібліотека збирає неопубліковані матеріали свідків історичних подій 

Малинської трагедії, займає активну позицію у збереженні матеріальних 
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пам’яток історії, активно працює з підростаючим поколінням у напрямку для 

пізнання історії своєї малої Батьківщини. Оцифрована тематична добірка 

«Сльозою спомин обірвався».  

Трагедія Малина 1943-го – чорна сторінка в історії села: 13 липня 1943 

року нацистами здійснено спланований злочин – спалено та вбито безневинних 

людей – 650 чехів та більше 200 українців. Щороку 13 липня – це день 

всенародної жалоби та спільної молитви. На території меморіального 

комплексу «Малинська трагедія» на міжнародному рівні проводиться 

вшанування пам'яті загиблих. Бібліотекар надає інформаційну допомогу в 

проведені заходу. 

Краєзнавчий фонд бібліотеки поповнився подарованими чехами книгами, 

котрі відкривають нові сторінки із історії села. Зберігаються в бібліотеці копії 

спогадів очевидців подій в Малині 13 липня 1943 року. Їх унікальність в тому, 

що вони записані були ще в 1944 році. 

У 2014 році при публічно-шкільній бібліотеці села Малин створено 

музейну кімнату історії села. Тут оформлено стенди: «Мій рідний край, моя 

історія жива», «Чехія – Новомалин», «Слава героям», «Мертві не простять, 

живі не забудуть». Тема Малинської трагедії знаходить відображення у дитячих 

конкурсних малюнках, які експонуються на виставці «Малинська трагедія 

очима чеських дітей».  

Відомості, зібрані бібліотекарем, запитуються істориками, краєзнавцями, 

студентами, письменниками-земляками М. Морозенко, Є. Комісарук. 

 

62. Публічно-шкільна бібліотека с. Перемилівка 

e-mail: LPHmilevska@gmail.com 

З метою популяризації творчості відомих земляків (письменників, митців) 

бібліотекар започаткувала цикл заходів під назвою «Парасолька». До заходу 

«Літературна парасолька», присвяченого зустрічі з письменницею Неонілою 

Дибяк», бібліотекар оформила виставку-інсталяцію: на столі яскрава 

парасолька, у центрі якої – фото Неоніли Ананіївни, а по колу парасольки – її 

твори. Виставку доповнювалась світлини з особистого альбому письменниці, 

статті з періодичних видань, де публікувались її твори. 

Бібліотекар представила письменницю-землячку як українську поетесу, 

прозаїка, критика, члена Національної спілки письменників України (з 2000), 

коротко розповіла про її життєвий шлях та книги авторки, що є у бібліотечному 

фонді. 

Неоніла Ананіївна розпочала свою розповідь віршем, що присвятила 

рідному селу. Згадала вона й про перші кроки на письменницькій ниві, проекти, 

над якими зараз працює. На захід до бібліотеки було запрошено учнів та 

вчителів місцевої школи, працівників установ, читачів бібліотеки. Зустріч 

пройшла невимушено, у формі вільного спілкування. Письменниця відповідала 

на численні запитання дітей та подарувала кожному книгу з автографом на 

згадку, а бібліотекар подарувала учасникам заходу буклети про життєвий та 

творчий шлях Неоніли Диб’як.  
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У подальших планах – захід «Мистецька парасолька», присвячений 

пам’яті художника-земляка Феофана Бобрика; «Музична парасолька» – 

присвячений пам’яті композитора-земляка Анатолія Андрухова. 

 

63. Привітненська публічно-шкільна бібліотека 

e-mail: NROnischuk@gmail.com 

У Привітненській публічно-шкільній бібліотеці протягом 5-ти років 

працює дитячий театр книги «Казкарик». Мета – виховання в читачів та 

учасників стійкого інтересу до читання книг, казок; театрального мистецтва; 

розвиток дитячих здібностей; організація змістовного дозвілля дітей. Діти під 

керівництвом бібліотекаря інсценізують українські народні казки, показ яких 

практикують як для читачів бібліотеки, так і для сторонніх відвідувачів.  

Після перегляду казок проводяться міні-опитування «Які ти знаєш 

українські казки?», вікторини «По сторінках улюблених казок», «Де беруться 

казки?», «Відгадай з якої казки?», читання казки вголос. Бібліотекар зацікавлює 

найменших глядачів малюванням переглянутої казки «Я малюю казочку» 

(малюнки презентуються на виставці «Відкриває двері казка»).  

Діти-актори стають популяризаторами казок серед своїх однолітків, 

діляться з ними прочитаними книгами, запрошують нових читачів до 

бібліотеки. Для зацікавлення дітей бібліотекар виготовляє календарики, 

запрошення, плакати. 

 

64. Публічно-шкільна бібліотека с. Ярославичі 

e-mail: GPTsihotska@gmail.com 

Ярославицька публічно-шкільна бібліотека від 2008 року функціонує як 

бібліотека-музей. На базі книгозбірні створена музейна експозиція, присвячена 

Лесі Українці, яка навесні 1881 року перебувала з родиною у с. Чекно (нині 

Межиріччя Ярославицької сільської ради), де вивчала народні веснянки. 

Експозиція налічує 56 експонатів, зокрема матеріали про життєвий і творчий 

шлях письменниці, окремі статті та документи, фотоматеріали, зразки вишивок 

та фольклор, що висвітлюють період перебування Лесі Українки на 

Млинівщині. 

Бібліотека тісно співпрацює з Млинівським краєзнавчим музеєм, 

місцевою школою, краєзнавцями та письменниками краю, які є учасниками 

краєзнавчих читань, презентацій, літературних вечорів, зустрічей з 

письменниками. У межах читань відбуваються конкурси на краще виконання 

творів Лесі Українки, музично-хореографічні композиції «Чекнянські 

веснянки». До річниці від дня народження письменниці у лютому кожного року 

проводяться районні літературні читання «На крилах Лесиних пісень». Для 

бажаючих відвідати бібліотеку-музей проводиться екскурсійне обслуговування. 

Допомогу надають волонтери – учні місцевої школи. А враження від 

побаченого та почутого відвідувачі залишають у книзі відгуків. 

 

 

 

mailto:NROnischuk@gmail.com
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м. ОСТРОГ 

65. Острозька міська бібліотека 

e-mail: miskabib@ukr.net 

В Острозькій міській бібліотеці створено творчу майстерню «Талановиті 

пальчики». Її учасниками є діти віком від 7 до 13 років. 

Заняття в майстерні допомагає дітям цікаво проводити свій вільний час, 

пробуджує допитливість, інтерес до знань, дає змогу розвивати творчі 

здібності, а також вміння користуватись літературою по темі занять. 

Теми занять плануються згідно побажань дітей. Надаються консультації 

батькам щодо організації дозвілля та розвитку дітей. 

Сприятлива і невимушена атмосфера сприяє залученню малечі до 

читання та вихованню інтересу до книги та читання через творчі заняття та гру. 

 

ОСТРОЗЬКИЙ РАЙОН 

66. Острозька центральна районна бібліотека 

http://ostlibrery.com.ua, e-mail: ostrogbibl@gmail.com 

Щороку в бібліотеці проходить акція «Книжкова весна на Острожчині», у 

межах якої відбуваються зустрічі із відомими літераторами краю, презентації 

книжкових новинок, майстер-класи, конкурси, вікторини, флешмоби, 

бібліолотереї та ін. 

Для акції розроблено логотип та щоразу виготовляється нова мотиваційна 

рекламна продукція. 

Популяризація книги та читання здійснюється і за допомогою соціальних 

мереж та офіційного веб-сайту книгозбірні, де анонсуються нові надходження, 

цікаві журнали, розповідається про улюблених письменників, створюються 

тематичні добірки літератури: «Улюблений детектив», «Вам, любі дітки», 

«Читає дружно вся сім’я», «Класика української літератури» та ін.  

 

67. Острозька центральна районна бібліотека 

http://ostlibrery.com.ua  

e-mail: ostrogbibl@gmail.com  

З метою організації змістовного дозвілля дітей влітку на базі книгозбірні 

діє «Книжковий майданчик» – виїзна бібліотека, що працює в місцевому парку. 

Для юних читачів та їхніх батьків пропонується низка заходів, а саме: 

інтелектуальні ігри, конкурси, вікторини та розваги, творчі майстер-класи. Під 

час заходів діють книжкові виставки, працює «Казкова фотостудія» та 

бібліотечний мультсалон, де можна подивитися мультфільм або просто 

поспілкуватися з друзями. 

 

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН 

 

68. Публічно-шкільна бібліотека-філія смт Квасилів 

e-mail: kvasiliv.libr@ukr.net 

В бібліотеці організовано творчі зустрічі із майстрами ужиткового 

мистецтва та ручної роботи. Кожна зустріч присвячена опануванню нової 

mailto:miskabib@ukr.net
http://ostlibrery.com.ua/
mailto:ostrogbibl@gmail.com
http://ostlibrery.com.ua/
mailto:ostrogbibl@gmail.com
mailto:kvasiliv.libr@ukr.net
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техніки або виробництва. Навчає варити мило місцева майстриня Тетяна 

Форманюк. Вона розповідала присутнім про основні етапи процесу 

миловаріння, демонструвала сировину, що використовується для виготовлення 

цього запашного засобу в домашніх умовах. Учасники майстер-класів 

виготовили подарункові сувеніри – різнокольорові шматочки мила з ароматами 

грейпфрута, вишні, кориці, ванілі. 

Майстер-класи з гончарства проводить Тамара Миколаївна Клікоцька. 

За її керівництва учасники майстер-класу «знайомилися» з глиною: 

вчилися вимішувати, розминати, склеювати цей природний матеріал, пробували 

свої сили у гончарному мистецтві. Також кожен бажаючий мав змогу створити 

свій неповторний виріб на гончарному крузі, котрий майстриня привезла зі 

своєї домашньої майстерні. 

 

69. Публічно-шкільна бібліотека-філія с. Великий Житин 

http://zhutun-libr.at.ua/, e-mail: veljitzos@ukr.net 

У ПШБ організовано роботу гуртка «Майстринька». Діти із задоволенням 

відвідують заняття, на яких працюють у різних техніках: орігамі, торцювання, 

канзаші. Дуже популярними є вироби із бісеру. Майже кожен гуртківець 

спробував зробити топінарій – декоративне дерево щастя. У своїх роботах вони 

використовують різні матеріали: атласні стрічки, гофрований папір, картон, 

кольоровий папір, бісер та інші матеріали. 

 

РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН 

70. Рокитнівська центральна районна бібліотека 
http://roklibr.at.ua/, rvbiblio@gmail.com  

У читальній залі книгозбірні діє Пункт європейської інформації «Все про 

Європу: читай, слухай, дізнавайся в бібліотеці» (за підтримки Європейського 

Союзу (програма «Еразмус +»). Тут проводиться активна робота бібліотеки з 

популяризації знань про ЄС та європейський вибір України, надаються 

інформаційно-просвітницькі послуги мешканцям громади.  

У межах проекту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в 

бібліотеках» проводяться: цикл заходів до Дня Європи в Україні «Вивчай 

Європу – змінюй Україну», #europeday 2017 «Пізнаємо Європу разом», 

книжкові інсталяції: «Відкрий для себе Європу: читай, слухай, дізнавайся…», 

«Подорож літературною Європою», інтернет-круїзи «Подорож Європою», 

віртуальні мандрівки країнами Європи «Мандруємо Європою»... 

В публічних місцях міста розміщуються оголошення про заходи, 

поширюються рекламні, інформаційні матеріали щодо грантів, конкурсів, 

стажування, новин про ЄС тощо. Робота Пункту підтримується у соціальних 

мережах. 

 

71. Рокитнівська центральна районна бібліотека 
http://roklibr.at.ua/, e-mail: rvbiblio@gmail.com  

Рокитнівська центральна районна бібліотека веде роботу з формування 

електронного ресурсу «Рокитнівщина краєзнавча!» (http://rokitnekraj.at.ua/). 

http://zhutun-libr.at.ua/
mailto:veljitzos@ukr.net
http://roklibr.at.ua/
mailto:rvbiblio@gmail.com
http://roklibr.at.ua/
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http://rokitnekraj.at.ua/
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Рокитнівщина краєзнавча – це платформа, де висвітлюються краєзнавчі 

матеріали про наш район (тексти, світлини, відео…).  

Сайт містить відомості про: літопис міст і сіл району, туристичний 

потенціал району, таланти краю (літератори, художники, народні умільці, юні 

таланти), книжкову полицю (книги по краєзнавству), долі, обпалені війною 

(біографічні довідки, світлини про ветеранів Другої світової війни). 

 

72. Бібліотека-філія с. Кам’яне 

e-mail: misyura9@ukr.net 

У бібліотеці-філії с. Кам’яне діє проект «Агентство Бібліородина», 

розроблений з метою відновлення традицій сімейного читання, формування 

навичок користування книгою з ранніх років у родинному колі.  

У закладі відведене місце для спілкування батьків і дитини «Зона 

відпочинку», про що сповіщає плакат айс-стопер «Читання – справа сімейна», 

оформлений стенд «Інформбюро для батьків», де розміщена інформація для 

батьків: «Як виховати маленького читача», «Читач з колиски», «Поради для 

турботливих батьків», «Щоб дитина виросла розумною».  

Оформлена тематична полиця «Сімейний бібліоковчег», головним 

атрибутом якого є кошик з книгами, оформлений у вигляді корабля, література 

розміщена за відповідними розділами «Сімейна педагогіка», «Книжковий салон 

«Новинки для родинки», «Цікавинки для допитливих дітей», поличка «Сімейна 

майстерня» та поличка з м’якими іграшками «Грайлики-читайлики», 

оформлений журнальний столик «Прес-калейдоскоп 30 хвилин у бібліотеці». 

У бібліотеці проходять дні родинного читання, на які запрошуються 

родини і готується низка цікавих заходів: конкурс «Одного разу в нашій сім'ї...» 

(найоригінальніша сімейна історіа з книгою), голосні читання «Почитай нам, 

бабуню», постійно діюча виставка фотографій родини з книгою та інші.  

 

73. Бібліотека-філія с. Карпилівка 

http://karplibr.at.ua/, e-mail: nata7.7@meta.ua 

Бібліотека-філії с. Карпилівка представляє комплекс послуг, спрямованих 

на розвиток бібліотечного туризму.  

Розроблено маршрут «Туристичними стежками с. Карпилівка», до якого 

увійшли історичні об’єкти (визначна пам'ятка архітектури першої половини XX 

століття Православна церква Різдва Пресвятої Богородиці, постамент на честь 

підкорювачів «Поліської Цілини», «Богданова криниця» (за легендою її 

викопало військо Б. Хмельницького), курган-могила провіднику ОУН-УПА на 

Рокитнівщині Кузьмі Бричці-«Черешні», обеліск воїнам, які загинули в роки 

Другої світової війни) та найпопулярніші місця відпочинку.  

Рекламуються послуги бібліотеки для гостей та мешканців села, 

проводиться екскурсія музейною експозицією «Народні умільці с. Карпилівка». 

Для віддалених користувачів створена сторінка «Бібліотека-філія с. 

Карпилівка», на якій надається інформація про історію села, установи, цікаві 

місця для відвідування, талановитих людей. 
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74. Бібліотека-філія с. Масевичі 

http://maslibr.at.ua, e-mail: masevishibib@i.ua  

Бібліотека-філія с. Масевичі активізувала роботу з поширення відомостей 

про туристичні принади села, мистецьке життя краю. Бібліотека проводить 

екскурсійну діяльність, організовує зустрічі та майстер-класи з майстром різьби 

по дереву (житель села Денисюк Олександр), вишивальницями ( Крупенко 

Горпина та Шмига Галина). Серед їхніх виробів – рушники, вишиті хрестиком, 

гладдю, заволокані, скатертини, вишиті сорочки та ін. 

Бібліотека пропонує пішохідні екскурсії до чоловічого монастиря на 

честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело» в урочищі Федорина. 
 

75. Бібліотека-філія с. Переходичі 

e-mail: lisovec3@gmail.com  

Бібліотека запровадила літню програму «Бібліотека вихідного дня «Без 

стін». Учасниками є діти, батьки, бабусі та дідусі. 

Метою впровадження програми є діяльність, спрямована на згуртовання 

дітей та їхніх родин навколо книги через проведення літературно-розважальних 

«галявин», вернісажів «Літературні фантазії», «Літо + книга = вірні друзі!», 

читаннь на бібліотечній лаві «Побачення з книгою», художніх майстерень: 

«Веселе ательє художника відчиняє двері», «Розмалюю казку», виготовлення 

сонечок та книжкових закладок, «Патріотичні браслети», переглядів 

мультфільмів у «Мультсалоні»: «Подорож до країни Мульті-Пульті», 

інтелектуальних розваг у «Інтелект-кафе»: «Лего-майстерня», «Майстерня 

пазлів».  

 

76. Бібліотека-філія с. Переходичі 

e-mail: lisovec3@gmail.com  

З метою підтримки людей похилого віку, які мають активну життєву 

позицію, збереження їхнього активного життя, пошуку нових мотивацій до дій 

та руйнування бар’єрів самотності бібліотека організувала роботу з групою 

літніх користувачів. 

Учасники групи – люди, які мають значний життєвий досвід, знання і 

прагнуть неодмінно цим поділитись. Для них організовані такі заходи: 

фольклорне свято «Бібліо-фольк-party», свято пісні «Пісенний вінок: Українські 

народні пісні», посиденьки «Посидимо рядком, поговоримо ладком», виставки-

експозиції «Руками створена краса», «Сучасна вишивка милує око», «Вечори 

народної пісні», обмін досвідом «Мої улюблені рецепти», зустрічі-обговорення 

«Кулінарні традиції» і «А ви читали?», ради-поради «Поличка корисних 

порад», тематичні полички-екскурси «Книги вашої молодості», свято-конкурс 

«Пісня як зірка», свято пісні «Пісенний вінок: Українські народні пісні» тощо. 

 

77. Міська бібліотека-філія смт Томашгород 

http://www.tomashgorod.at.ua, e-mail: bibliotomash@ukr.net 

У бібліотеці організована музейна експозиція «Відомі люди – це гордість 

селища». Запроваджено екскурсійні послуги як у межах закладу, так і 

http://maslibr.at.ua/
mailto:masevishibib@i.ua
mailto:lisovec3@gmail.com
mailto:lisovec3@gmail.com
http://www.tomashgorod.at.ua/
mailto:bibliotomash@ukr.net
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визначними місцями села. Екскурсійній відвідуваності бібліотеки сприяють 

створені тематичні краєзнавчі стенди «Слово на добро Володимира Тушича», 

«Від Поліських глибин до мистецьких вершин. Лідія Кондрашевська», 

«Вишиванка долі Олени Горпиніч».  

 

78. Міська бібліотека-філія смт Томашгород 

http://www.tomashgorod.at.ua, e-mail: bibliotomash@ukr.net 

Міська бібліотека-філія смт Томашгород стала центром для гуртування 

місцевих авторів. При бібліотеці діє літературна світлиця «Поліське джерело». 

На засідання збираються місцеві автори. Такі зустрічі вже стали звичними 

у бібліотеці, де проходять літературні бесіди, авторське читання творів, обмін 

життєвими історіями. Активними учасниками зустрічей є місцева молодь. 

Твори членів літературної світлиці розміщено на стенді «Нам крила для 

звершень дає рідний край». 

 

79. Міська бібліотека-філія смт Томашгород 

http://www.tomashgorod.at.ua, e-mail: bibliotomash@ukr.net 

У міській бібліотеці діє творча майстерня «Творимо красу власними 

руками». Засідання майстерні проходять раз у 2 місяці. За час роботи творчої 

майстерні проводились заняття з в’язання гачком, із виготовлення цукеркових 

квітів, заняття з квілінгу, бісероплетіння, декорування пляшок, виготовлення 

букетів із сухого листя. 
 

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН 

80. Сарненська центральна районна бібліотека 

http://lib.sowa.com.ua, e-mail: sarny.biblioteka@gmail.com 

«Мистецький салон» бібліотеки розташований у фойє закладу і гостинно 

приймає громаду краю. Там експонуються картини місцевих художників, 

дитячі малюнки, фотороботи, проходять презентації книг, зустрічі з відомими 

земляками, покази кінофільмів.  

 

81. Сарненська центральна районна бібліотека 

http://lib.sowa.com.ua, e-mail: sarny.biblioteka@gmail.com 

Районна бібліотека пропонує своїм відвідувачам безкоштовну послугу – 

навчання основам комп’ютерної грамотності. Специфіка сервісу полягає у 

тому, що спрямований він на освіту людей старшого віку. Комфортно 

обладнані місця та професійний підхід працівників зробили запитуваною цю 

послугу. Так, у бібліотеці почала діяти «Школа для тих кому за…». 

Школа стала популярним місцем не лише для навчання людей похилого 

віку, але й місцем зустрічі та спілкування. Представники старшого покоління 

оволодівають базовими навичками роботи з ПК, в мережі Інтернет, а також 

навчаються користуватися е-послугами, спілкуватися за допомогою 

електронної пошти, скайп та соціальних мереж. Випускники курсів отримують 

на згадку сертифікати та сувеніри. 

 

http://www.tomashgorod.at.ua/
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http://lib.sowa.com.ua/
mailto:sarny.biblioteka@gmail.com


38 
 

82. Сарненська районна бібліотека для дітей 

http://lib.sowa.com.ua, e-mail: childrdb2017@i.ua 

У Сарненській районній бібліотеці для дітей успішно діє кімната 

спілкування «Країна щасливої сім’ї», де діти разом з батьками знайомляться з 

книгою, розвивають творчі здібності та уяву через гру, а також мають змогу не 

тільки змістовно провести вільний час, але і зустрітися з лікарями та фахівцями, 

поспілкуватися щодо проблем дитячого виховання тощо. 

Учасниками Кімнати спілкування на даний час є 50 сімей, а це 120 осіб. 

«Країна щасливої сім’ї» стала зручним місцем для обміну порадами та 

особистим досвідом у вихованні дітей.  

До послуг відвідувачів кімнати спілкування: 

- комфортний ігровий куточок; 

- перегляд мультфільмів в країні Мультляндії ; 

- лялькові вистави клубу за інтересами «Книга і лялька» ; 

- інтерактивні та розвиваючі ігри з «казковими героями»; 

- консультації кваліфікованих спеціалістів: педіатра, логопеда, психолога. 

 

83. Публічна бібліотека смт Клесів (Клесівська ОТГ) 

e-mail: klesivlibr@gmail.com 

В Клесівській публічній бібліотеці організовано музейну експозицію 

«Корисні копалини Клесова», яка розповідає про історію виникнення родовищ 

корисних копалин Клесова (граніт, камінь, бурштин), сучасний стан видобувної 

промисловості селища та її значення для громади. На виставковій вітрині 

представлено фотокопії картин та ювелірних виробів з бурштину. Також 

розміщено експозицію зі зразками корисних копалин, котрі добувають на 

Клесівських родовищах. Бібліотека пропонує прогулянки та екскурсії місцевим 

дендропарком, відомим своєю унікальною рослинністю та рідкісними 

насадженнями, що виглядають як жива зелена скульптура. 

 

84. Немовицька публічна бібліотека 

http://nemovichi-rv.ucoz.com/, e-mail: nemovichi@gmail.com 

У своїй діяльності бібліотека поєднує функції традиційної бібліотеки, 

музею та сучасного інформаційного центру. У бібліотеці організована музейна 

експозиція «Миті історії села», де представлені фотографії, що відображають 

різні періоди життя немовичан; альбоми: «Історія села у фотографіях», 

«Немовичі»; тематичні папки: «Моє село», «Історія села Немовичі», «Весілля в 

Немовичах», «Пісні села Немовичі», куди включені документи, спогади 

старожилів, публікації з історії села. Активно формуються електронні ресурси 

краєзнавчої тематики, оцифровуються краєзнавчі матеріали. 

Віднедавна бібліотека розробила туристичні маршрути села та 

запровадила екскурсії для громади та гостей села. Саме у бібліотеці можна 

отримати корисну туристичну інформацію, дізнатися про сільських майстрів та 

господарів, їхні вироби та товари. 
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85. Степанська міська публічна бібліотека 

e-mail: bibl.stepan@ukr.net 

Бібліотекарі Степанської публічної бібліотеки особливе значення в своїй 

роботі приділяють збиранню, вивченню та систематизації матеріалів 

краєзнавчого характеру, а також удосконаленню та впровадженню нових форм 

популяризації літератури про край. Зібрані матеріали про відомих земляків, 

оформлені чисельні фотоальбоми та папки.  

Всі ці напрацювання стали основою для створення музейної експозиції 

під назвою «Імена в історії Степаня». Більшість матеріалів експозиції, а це 

документи, фотографії були надані для оцифрування з сімейних архівів жителів 

селища. 

Бібліотекою розроблений піший туристичний маршрут «Історичними 

місцями древнього Степаня». 
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