
Діяльність під час карантину 
 

Криза, спричинена пандемією COVID-19, не могла не позначитися на 
роботі бібліотек. Це була неочікувана ситуація, але такий іспит 
бібліотекарі витримали. Бібліотечні установи закрилися на карантин, але 
стали від того не менш важливими та потрібними. Стало зрозумілим, що 
нам потрібно виходити на інший рівень роботи. Наші фахівці організували 
дистанційну роботу книгозбірні. Відвідувачі мали можливість 
скористатися онлайн послугами. Бібліотеки залишились на зв'язку з 
користувачами через веб-сайт, електронні пошти, сторінки в соціальних 
мережах, мобільні телефони. 
   Від початку введення карантину Березнівська центральна районна бібілотека 
продовжувала консультувати своїх читачів дистанційно, проводила онлайн 
зустрічі, бібліотекарі створювали літературні, творчі, мистецькі онлайн проєкти 
та конкурси, запускали челенджі різної тематики, відео-ролики, відео-огляди, 
фото-марафони, віртуальні виставки, організовували презентації, книжкові 
викладки, виставки-інсталяції, майстер-класи тощо. 
   На базі Інтернет-центру районної бібліотеки за час карантину було проведено 
ряд онлайн-лекцій: «Зупинимо туберкульоз разом!» з лікарем фтизіатром 
О.Тонконоженком;  «Серцево-судинні захворювання» з лікарем терапевтом 
О.Трофимчуком ; «Що потрібно знати про COVID -19» з сімейним лікарем 
Л.Яновець; «Тонкощі жіночого здоров’я» з лікарем С.Цаль. 
   Головним напрямом роботи книгозбірень, все ж таки залишається книга та 
читання. Тому з метою популяризації сучасної української та краєзнавчої 
літератури в студії ТРК «Березне» за ініціативи бібліотекарів відділу 
обслуговування, щочетверга транслюється передача «Літературні читання»,  
яку з радістю чекають слухачі. 
   Окрім книжкових оглядів у текстовому форматі, з'явився також і відеоформат. 
В соціальних мережах з’являються відео огляди нової літератури. 
Через веб-сайт та сторінки у Facebook районна бібліотека та бібліотеки-філії  
пропонують користувачам скористатися доступом до бібліотечних онлайн-
ресурсів, почитати цікаві книги, надають консультаційні онлайн-послуги: 
оплата комунальних платежів, реєстрація особистих кабінетів тощо. Районна 
бібліотека постійно оновлює новинний контент на сайті бібліотеки та 
соціальній мережі Facebook. 
   Протягом карантину тривала робота над випуском  збірника «Мапа 
інноваційних послуг публічних бібліотек Березнівщини», з яким можна 
ознайомитися на сайті бібліотеки за посиланням  
http://bereznelib.rv.ua/vydan.php 



   Наші бібліотечні заклади взяли  участь в онлайн анкетувані щодо вивчення 
стану надання бібліотечних послуг з питань бібліотечного туризму та 
організації комп'ютерних курсів для літніх людей ініційованого Рівненської 
обласною універсальною науковою бібліотекою. 
   Таким чином, навіть в умовах карантину, бібліотекарі продовжують 
наполегливо працювати та підвищувати свій особистісний та професійний 
рівень,  продовжуючи  навчання цифрової грамотності на платформі «Дія. 
Цифрова освіта». 
   Районна бібліотека не припиняє свою роботу і сьогодні.  Ми швидко 
адаптувалися і почали працювати по-новому в непростих умовах і розпочали 
величезну роботу, щоб бібліотека залишалася невід’ємною частиною життя 
читачів. Тут книги можна обрати як зазвичай, єдине, що ми вимагаємо від 
читача – це дотримання санітарно-гігієнічних норм. Книги ж після прочитання 
проходять обсервацію. 
   Ми не стоїмо на місці. Радіємо тому, що деякі обмеження вже знято, і маємо 
можливість проводити масові заходи до державних свят, знаменних і пам’ятних 
дат, хоча з невеликими аудиторіями. Проводимо планові роботи, виконуємо 
свою основну місію з популяризації книги та читання, розкриваючи ресурси 
бібліотеки. Перейшовши на новий рівень, шукатимемо і відкриватимемо нові 
форми спілкування з читачами, письменниками, нові методи інформування про 
книгу та бібліотеку. 
                                                                           Олена ЛОГОЩУК, 
                                                                          заввідділом обслуговування ЦРБ. 
 
 


