
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З досвіду роботи  
Березнівської центральної районної бібліотеки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

У виданні представлено досвід роботи Березнівської центральної 
районної бібліотеки щодо обслуговування  користувачів з обмеженими 
фізичними можливостями. Досвід був  представлений  у 2015 році на 
обласному вебінарі  «Робота бібліотек на допомогу обслуговуванню людей з 
особливими потребами».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Інвалідність - це проблема не 
однієї людини, і навіть не частини 
суспільства, а всього суспільства в 
цілому…» 

 
Обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями є одним 

із пріоритетних напрямків Березнівської ЦРБ, яка взяла на себе важливу 
функцію по наданню допомоги людям з обмеженими фізичними 
можливостями. Важливим завданням бібліотеки  є:  допомога  інвалідам в 
адаптація  в суспільстві, забезпечення  розвиток їх творчих можливостей, 
задоволення інформаційних запитів, формування інформаційної культури, 
залучення до книги та читання. 

Бібліотека намагається  не тільки забезпечити інформаційну підтримку, 
але і створити всі умови для  їх творчого розвитку  і самореалізації, 
створюючи в бібліотеках клуби за інтересами.  

 
Так, на базі інтернет-центру ЦРБ уже 

9 років діє клуб Павутинка - який є  
добровільним об’єднанням дітей з 
обмеженими фізичними можливостями.   

Мета клубу  - це навчання дітей з 
обмеженими фізичними можливостями  
використанню комп’ютерної техніки, 
Інтернету, організація змістовного 
дозвілля. 

Членами клубу є діти віком від 7 до 
17 років. А за період існування клубу 
пройшли навчання близько 200 дітей.  

 
Клуб організовує свою діяльність  у формі регулярних щотижневих 

засідань. Де  здійснюються групові заняття за темами: 
 
 освоєння роботи на персональному комп’ютері; 
 робота з програмами пакету Microsoft Officce; 
 методика створення мультимедійної презентації; 
 навчання різних методів пошуку інформації в Інтернеті; 

         робота в соціальних мережах. 
 
Членами клубу є  учні  Березн. школи-інтернат.   Ми стикнулися з тим, 

що учні молодших класів не дуже добре володіють  комп’ютерними 
навиками,  оскільки інформатику в цьому навчальному закладі вивчають 
лише із 7 класу    а навчальні програми скрізь одинакові: уже з 4 класів діти 



повинні готувати   реферати, повідомлення, слайд презентації, проекти,  тому   
навчанню   ми приділяємо значну увагу. Бібліотека створює всі належні 
умови для виконання цих завдань.   надаючи такі послуги:  безкоштовний 
запис до бібліотеки, навчання комп’ютерної грамотності та  доступ до 
Інтернету.   

  Для того щоб діти краще засвоювали комп’ютер їм дозволяється 
застосовувати  ігрові  диски. 

Організація такої роботи на базі бібліотеки є хорошою психологічною 
підготовкою до  вивчення   шкільних предметів. 

 
В рамках клубу  Павутинка  

організовано «Недільний кінозал», в якому    
щонеділі   для  дітей пропонуються кращі 
дитячі кінострічки навчального, 
пізнавального змісту адже, хороші фільми,  
мультфільми як і хороші книги, через 
житейські історії піднімають і загострюють 
вічні питання, формують  характер дитини, 
та погляди на життя.   В роботі кінозалу  
використовуються  як матеріали  з  Інтернет так і власний  фонд CD і DVD  
дисків.  

Завдяки цим переглядам діти збагачують свій  внутрішній світ, 
отримують безліч  позитивних емоцій.  

Залученню користувачів до книги через різні види ігор  сприяє 
«Ігротека», яка пропонує   пізнавально-розважальні та комп’ютерні ігри, які 
допомагають  дітям розвиватися та відпочивати в бібліотеці. що  значно 
покращує  знання з основних шкільних предметів  

Отже, таким чином  ці категорії дітей вчаться, а потім демонструють 
свої досягнення у соціальних мережах. Спільна робота в клубі об’єднує 
батьків та дітей, сприяє розкриттю  їх творчих здібностей  

З метою соціальної адаптації користувачів з обмеженими фізичними 
можливостями, виявлення серед них обдарованих дітей, сприяння 
формуванню та розвитку їх творчого потенціалу   з 2012 року  в читальному 
залі ЦРБ спільно з Березнівським районним центром соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді організовуються щоквартальні творчі виставки робіт 
дітей в рамках обласного конкурсу «Як живемо і вчимося - наші мрії». 
Участь в районному конкурсі щороку приймають понад 50 дітей, які 
представляють  вироби із бісеру, орігами, ляльки-мотанки, новорічні 
сувеніри, художні роботи, в’язання гачком. 

Двоє переможців  конкурсу побували в міжнародному дитячому центрі 
«Артек». 



 
Вже стало традицією, що всі учасники конкурсу запрошуються на 

святкування  дня Святого Миколая    в Рівненський палац дітей та молоді, 
організоване обласним центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. 
Щороку переможців та учасників  конкурсу нагороджують почесними 
грамотами, подяками та подарунками. 

Конкурс допомагає об’єднати представників соціально незахищених 
категорій, розкрити їх таланти, та створити умови для спілкування  учасників 
між собою, згуртувати їх під час проведення мистецьких заходів.  
 

З нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей  
організовуються  пізнавально-розважальні заходи:  конкурси малюнка на 
асфальті,   вікторини. Враховуючи те, що діти прагнуть  більш  рухливої 
участі - для них  організовуються  «караоке». В цьому році за звання кращого 
вокаліста караоке змагалися 37 осіб, серед яких було багато справді 
талановитих виконавців. Переможці були нагороджені призами,  дипломами 
та стали  учасниками концертів  в районному будинку культури. Організація 
таких заходів   дає шанс кожній дитині проявити себе, показати свої таланти, 
подолати психологічний бар’єр, адаптуватися в суспільстві. 

 
В роботі з користувачами  обмеженими 

фізичними можливостями бібліотека  
використовує   поширену і актуальну послугу 
«книгоношення», використовуючи різні види 
ресурсів: книги, періодичні видання електронні 
ресурси. 

 Крім того, запроваджено систему  
електронної доставки документів для такої 
категорії користувачів.  Така діяльність 
удосконалює інформаційно-бібліотечне 
обслуговування інвалідів,   які  потребують 
особливого підходу і не мають можливості 

відвідувати бібліотеку. 
Здійснюється також індивідуальне   обслуговування:  інформування   

по телефону, проводяться анкетування та ЕКСПРЕС опитування, метою яких 



є виявлення інформаційних потреб, побажання щодо покращення 
обслуговування. 

 
Сьогодні бібліотека є платформою  для спілкування мешканців нашого 

району(з обмеженими фізичними можливостями)  з представниками 
обласних соціальних установ через проведення щоквартальних  онлайн 
конференцій. 

Отже,  ми сподіваємось, що в результаті всієї цієї  роботи, що 
проводиться в бібліотеці,   якусь частинку  проблем людей із фізичними 
обмеженнями буде вирішено, тому що наша увага   дозволяє їм відчути себе 
необхідними в суспільстві, що в свою чергу дає розуміти і батькам, що  їх 
проблема  хвилює  і інших людей і ми готові їм допомогти. 


