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Збірник «Мапа інноваційних   послуг публічних бібліотек 

Березнівщини» містить 11 узагальнених бібліотечних досвідів, які 
розкривають успішніші практики надання інноваційних послуг, 
обслуговування громади районними, міськими та сільськими публічними 
бібліотеками  комунального закладу «Березнівська централізована система 
публічно-шкільних бібліотек».  

Матеріал розташовано за алфавітом назв  населених пунктів району. 
Першими представлено досвіди центральної районної та центральної 
районної дитячої бібліотек, а далі послідовно подаються практики   
бібліотек-філій. 

Видання доповнене фотоілюстраціями. 
Цей досвід буде корисним для бібліотечних фахівців книгозбірень 

різних систем і відомств, викладачів та студентів бібліотечних 
спеціальностей, урядовців, працівників відділів культури, громадськості, яка 
зацікавлена у розвитку бібліотечної справи на Березнівщині.  
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Березнівська центральна районна  бібліотека 
e-mail:olechka_shnayder@ukr.net  
Автор: Левченко О. М., бібліотекарка інтернет-центру   ЦРБ  

 
Комп’ютерні курси для людей старшого віку 

(доповідь круглого столу «Бібліотека – центр розвитку неформальної 
освіти»,  Рівненська ОУНБ 7 листопада 2019 р). 

 
Неформальна освіта набуває важливого значення у контексті 

забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства. Забезпечення 
якісної освіти та доступу до неї протягом життя для всіх охочих неможливе 
без бібліотек навчальних закладів і публічних книгозбірень. Сьогодні наша 
бібліотека – це середовище, де можна отримати необхідні знання.  

Березнівська бібліотека, прагнучи бути максимально корисною для 
своєї громади, активно працює в напрямі неформальної освіти. Саме тому, 
інтернет центр районної бібліотеки пропонує своїм відвідувачам нову 
безкоштовну послугу – навчання основам комп’ютерної грамотності та 
пошуку інформації в мережі Інтернет. Ця ініціатива бібліотеки має на меті 
розкрити потенціал людей старшого віку, поліпшити їх психологічний стан, 
вирішити низку соціальних проблем, розширити їхні можливості 
самовдосконалення. Бібліотекарі допомагають їм набути впевненості в своїх 
силах та ефективно реалізувати себе, провести вільний час навчаючись у 
дружній атмосфері.  

Комп’ютерні курси для людей старшого віку у Березнівській районній 
бібліотеці діють з 2018 року. Щороку до навчання залучається понад 20 осіб, 
серед них: вчителі шкіл, лікарі, вихователі, працівники культури тощо. 
Інтернет-центр, в якому проводяться заняття, налічує 5 стаціонарних робочих 
місць, обладнаних комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням. 
У інтернет-центрі є можливість підключення до мультимедійного обладнання 
та мультимедійного проектора.  

Користувачі кожної групи проходять безкоштовний двомісячний курс 
навчання основам комп'ютерної грамотності, який складається з двох занять 
на тиждень тривалістю дві години. До групи входить 5 чоловік. Заняття 
проходять відповідно до розроблених програм, що передбачають теоретичне 
і практичне опанування знань. Програма навчання розробляється з 
урахуванням вікових особливостей та потреб самих користувачів. Зміст 
навчання полягає в тому, щоб: ознайомитися зі складовими комп’ютера, 
пристроями вводу та виводу інформації, отримати практичні навички роботи 
у текстовому редакторі Microsoft Word, засвоїти пошук інформації в мережі 
Інтернет, отримати практичні навички зі створення електронної поштової 
скриньки та користування нею для активного ділового та особистого 
листування, зв’язку з друзями та рідними за кордоном, завантаження 
різноманітних музичних, відео- та фотофайлів, реєстрація та спілкування в 
соцмережах, опанування Viber- та Skype-технологіями.  
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Пройшовши комп'ютерні курси, кожен пенсіонер вчиться 
використовувати різноманітні комбінації клавіш та способи їх вірного 
застосування для полегшення роботи за ПК, зберігати та переглядати будь-
яку інформацію, спілкуватися з рідними та близькими через листування по 
електронній пошті, та за допомогою комунікаційних програм Skype та Viber, 
слухати улюблені радіостанції і дивитися телепередачі в будь-який час, 
шукати корисну інформацію. Він має можливість обліковувати соціально-
побутові послуги через Інтернет: подає показники лічильників та сплачує 
послуги ЖКП.  

Двогодинні заняття проходять двічі на тиждень. Навчати таких 
«студентів» буває непросто, бо кожен з учасників курсу потребує уваги та 
індивідуального підходу: когось доводиться навчати під час групових занять, 
з кимось займатися один на один. У програму навчань, для більшої 
ефективності, доводиться включити відеоролики та ілюстративні матеріали.  

По закінченню курсів всі  «студенти» отримують Сертифікат, а 
бібліотека у свою чергу отримує 
багато хороших слів та подяк.  
Тобто сьогодні бібліотека пішла 
набагато вперед. Ми працюємо з 
сучасним читачем, вивчаємо його 
потреби та навчаємо. Ми відкриті 
для спілкування та співпраці.  

Працівники бібліотеки 
стараються іти в ногу з часом і 
намагаються зробити цей світ 
відкритішим не лише через книги, а 
й комп’ютери. Тому головна мета 
нашого навчання – об’єднати людей 
поважного віку для їхньої адаптації в суспільстві і надати можливість живого 
спілкування між учасниками курсу та здобуття потрібних знань.  

Окрім знань, у бібліотеці 
відвідувачі отримують масу 
вражень і заводять багато нових 
цікавих знайомств. Комп’ютер 
можна освоїти в будь-якому віці! 
Не варто ставити для себе вікових 
обмежень. Потрібно ставати 
повноцінними користувачами 
комп’ютерного обладнання і 
прикладом для інших. 
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Березнівська центральна районна  бібліотека 
e-mail: larisa.garbar@ukr.net  
Автор: Гарбар Л.А директорка КЗ «Березнівська ЦСПШБ» 
 

Сучасні послуги бібліотек Березнівщини 
 
 
Сьогодні час ставить нові завдання, 

нові вимоги перед книгозбірнями, тому і 
бібліотеки Березнівщини  почали 
змінюватися відповідно до потреб 
громади. Бібліотека за підтримки 
партнерських організацій, серед  яких   
РОУНБ,  програма «Бібліоміст»,  ГО 
«Рівненське відділення УБА», ін.. 
втілила багато інноваційних ідей та 
ініціатив, тим самим створила підґрунтя 
своєї участі в е-урядуванні та створенні 
позитивного іміджу бібліотеки. 

 Активному впровадженню та 
поширенню бібліотечних послуг сприяло 
впровадження у роботу бібліотек 
інноваційних технологій (реалізація 
районної програми «Створення 
корпорацій медіацентрів в структурі 
ЦСПШБ», «Програма підтримки та 
розвитку культури села до 2015 року») , 

придбання програмного забезпечення АБІС Ірбіс 64/128, підвищення 
професійних навиків бібліотекарів на базі тренінгового центру РОУНБ та 
інтернет-центру районної бібліотеки.  Дуже вважливим у цьому напрямку 
було навчання користувачів інформаційній грамотності, навичкам 
користування публічною інформацією через Інтернет,  взаємодії жителів із 
владою. Але спочатку навчались  самі бібліотекарі. Адже, цифрова 
грамотність бібліотекарів і користувачів, уміння працювати з сучасними 
технологіями  стали теж пріоритетним напрямком в роботі бібліотеки.  Для  
бібліотечних працівників  навчання неодноразово проводили : директор 
Сарненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, фахівці  РОУНБ та спеціалісти Березнівської ЦРБ. 
    Початком співпраці   бібліотеки та влади стали громадські 
обговорення  «Якою має бути бібліотека  нашої громади?», обласні та 
районні  конкурси  інноваційного досвіду  «Бібліофест». У 2016 році     на 
конкурсі було вперше  представлено  проект районної  бібліотеки  
«Бібліотека-інформаційна  платформа розвитку громади». Вся  подальша 
наша діяльність була спрямована  на підтримку та розуміння органів місцевої 
влади. А саме, організація та проведення різноманітних  заходів. Зокрема:  
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- Круглі  столи, які проходили в онлайн режимі «Децентралізація: чого 
чекати в майбутньому?», «Місцеве самоврядування: історія, 
сьогодення, перспективи»;  

- Громадське  обговорення «Створення ОСББ: переваги і ризики» за 
участю керівників органів місцевої влади, сільських, селищних голів, 
юристів і громади віддалених сіл району.  

Окрім того неодноразово відбувалися зустрічі представників 
бібліотеки з керівниками влади, на яких заслуховувалися питання 
діяльності бібліотек на сучасному етапі.     

       Особливо актуальним став відео міст «Медична реформа: запитання-
відповідь». В  ході заходу було запропоновано   надати медичним 
працівникам   автоматизовані робочі місця для реєстрації пацієнтів на 
сайті медичної інформаційної системи Doctor Eleks. Бібліотекарі КЗ 
«Березнівська ЦСПШБ» провели для медичних працівників нашого 
району навчання комп’ютерної грамотності та спільно провели он-лайн 
консультації та онлайн-діалоги з лікарем-гінекологом та лікарем 
наркологом: «Життєві цінності-орієнтуємо на здоровий спосіб життя»,  
«Небезпечна спокуса».  До онлайн заходів долучалися підлітки 
віддалених населених пунктів району.  
       У співпраці із районним центром  зайнятості, управлінням освіти 
районна бібліотека для випускників навчальних закладів провели он-
лайн тренінг «Урок реального трудового життя», онлайн-діалог 
«Правильний вибір професії – запорука успішного майбутнього» та цикл 
вебінарів «Профорієнтація - 2018». Прямі трансляції яких відбувалися  у 
соціальній мережі   Facebook. 
    З  метою задоволення інформаційних потреб громади, бібліотека 
систематично надає такі послуги: навчання комп’ютерної грамотності, 
створення особистих кабінетів на комунальних сервісах 
«Рівнегаз»,«Рівнетеплоенерго», реєстрація для участі у ЗНО, подача 
документів у ВНЗ, реєстрація на чергу в ДНЗ, оформлення онлайн-
покупок, заповнення формуляра-заяви  для подачі до Європейського 
Суду з прав людини, подача електронних декларацій, реєстрація і 
спілкування в SKYPE,  замовлення квитків на проїзд/переліт, 
замовлення товарів, ліків  через Інтернет, участь у відеоконференціях, 
вебінарах, реєстрація в соціальних мережах та до електронної  черги на 
сайті Державної міграційної служби України  для  оформлення ID 
паспорта громадянина України, замовлення довідок про відсутність 
судимості. 
        Створенню позитивного іміджу бібліотеки сприяє і участь 
бібліотекарів у конкурсній  діяльності (конкурс міні-грантів  від ГО 
Рівненського відділення УБА «Бібліотека і громада: створюємо 
майбутнє»,  районні  конкурси: «На кращу інформаційно-рекламну 
продукцію», «Книга у кадрі», «Родзинка бібліотечної виставки-
інсталяції». 

   З метою популяризації послуг бібліотеки виготовляються і 
розповсюджуються  рекламні буклети і листівки - «Від влади до громади 
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через бібліотеки», «Послуги бібліотеки», «Доступ до електронного 
урядування в бібліотеці»; «Е-бібліотека» і ін., Підготовлений рекламний 
плакат «Час заощаджувати час», створено відеоролик «Е-послуги бібліотеки» 
та розміщено на YouTube . 
    В читальному залі та Інтернет-центрі оформлені інформаційні стенди 
«Центр обслуговування громадян електронною інформацією»  та  «Е-послуги 
бібліотеки». 

До послуг користувачів оформлені тематичні папки « Соціальні 
послуги», «Житлові субсидії», «Банківські послуги», «Податкова система», 
«Центр зайнятості інформує» та ін., створені електроні ресурси на СD, DVD 
дисках «Рішення районної ради», «Громадська думка про правотворення», 
«Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти». 

Послуги, які надають бібліотеки, висвітлюються на сторінках 
«Надслучанського вісника» «Сучасна бібліотека-сучасні послуги», 
«Інноваційні послуги публічно-шкільних бібліотек Березнівщини», на хвилі 
телерадіокомпанії  «Березне», веб-сайті районної бібліотеки «Медіа-світ 
Березне» та  у соціальних мережах.  

Бібліотеки Березнівщини як інформаційні, освітні та культурні центри і 
надалі будуть  впроваджувати інноваційні бібліотечні послуги, які 
спрямовані на інформаційне забезпечення потреб громад, розповсюдження 
просвітницьких та культурно-освітніх знань для населення.  
 
 
 
Березнівська центральна районна  бібліотека 
e-mail: ilina-nata@ukr.net 
Автор: Ілліна Н.П.,бібліотекарка юнацького абонементу 
 

Шляхи залучення молоді до книги і читання 
 

(доповідь вебінару «Шляхи залучення молоді до книги і читання» РОБМ, 
2017р.) 
 
 
         Реалії сучасного життя спонукають бібліотеки до постійного пошуку 
нових форм і технологій роботи з користувачами, вимагають бути 
націленими на якісні зміни відповідно до їх нагальних потреб.  

На сьогоднішній день існує велика проблема в небажанні та 
незацікавленості молоді читати. Підростаюче покоління дедалі більше 
байдужіє до книжок, які їм замінює телебачення,  та інтернет. Це негативно 
впливає на розвиток особистості сучасної молодої людини знижує загальний 
рівень освіти, культури, духовності. Тому сьогодні  районна бібліотека 
перебуває в постійному творчому пошуку, щоб зацікавити молодих 
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користувачів.  У  роботі  використовуються нові форми та методи в 
обслуговуванні користувачів, які поєднуються з сучасними технологіями 

Книжкові виставки організовані бібліотекою  привертають увагу 
яскравими ілюстраціями, айстоперами, створюються виставки-інсталяції; 
літературні заходи доповнюються мультимедійними  презентаціями, що 
покращує ефективність сприйняття та рівень зацікавленості молоді. 

Останнім часом серед підлітків набула популярності така активна 
форма роботи, як бібліоквести. Наприклад: «У пошуках бібліотечних 
скарбів», «Мудрість віків у лабіринтах книжок», « Travelling to English». 

Важливу роль у залученні молоді до читання відіграють  вуличні акції, 
флешмоби, опитування, які  проводяться  бібліотекою на вулицях нашого 
міста. Зокрема: «Читання на планеті «Літо», «Бібліолавочки», «Як пройти до 
бібліотеки »інші.   
         Надзвичайно ефективною формою залучення користувачів до 
бібліотеки є майстер класи та відео майстер класи, що сприяють розвитку 
творчих здібностей молоді: «Солодкий сувенір», «Новорічна іграшка», 
«Великодня писанка», «Бібліовалентинка», «Голуб – символ миру» інші. Такі 
заходи згуртовують молодих людей, адже під час заходу відбувається 
знайомство з книгами, обговорення, цікаві історії та звичайне спілкування і 
весела музика. 

Інтерес до книги та читання викликають зустрічі з місцевими 
письменниками та літераторами Рівненщини (в рамках акції 
«Письменницький маршрут»)  поетами-початківцями.  Набули популярності 
серед молоді театралізовані літературні заходи, голосні читання та зустрічі з 
творчими людьми краю.  

Бібліотека об’єднує творчу та креативну молодь, організовуючи 
виставки та презентації мистецьких  робіт учнівської та студентської молоді.  

Відома українська письменниця І.Роздобудько так писала про сучасну 
молодь:  «…вона розкута, допитлива, технічно грамотна». Тож сьогодні щоб 
залучити молодь до бібліотеки, вкрай важливо бути ініціативними, 
активними та креативними. Тому поряд з традиційними методами роботи з 
молоддю ми використовуємо  інноваційні форми роботи.   

Завдяки достатній матеріально-технічній базі бібліотеки та співпраці із 
закладами освіти, медицини, управлінням юстиції, центром зайнятості, 
управлінням соціального захисту населення, центром соціальних служб для 
дітей, сім’ї та молоді, молодіжними організаціями та громадою  книгозбірня 
проводить онлайн заходи.    
  З метою підвищення правової грамотності молоді бібліотекою 
проведено онлайн діалоги:  «Жити у правовому просторі», та  «Уроки права - 
уроки життя». 

Не можна не відзначити все зростаючий останнім часом інтерес до 
здорового способу життя. Виховати здорове покоління, не обтяжене 
хворобами та згубними звичками - справа не проста, і лише спільними 
зусиллями можна вплинути на підлітків. 
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Тому  бібліотека  систематично організовує онлайн-зустрічі підлітків з 
лікарями районної лікарні: наркологом, інфекціоністом, фтизіатром, акушер-
гінекологом.   
  Проведення профорієнтаційної роботи з молоддю відповідно до їх 
потреб,  та ринку праці - є одним з важливих напрямків реалізації державної 
молодіжної політики. У співпраці із районним центром  зайнятості для  
випускників навчальних закладів району організовувались                                                                      
он-лайн бесіди з елементами тренінгу «Правильний вибір професії – запорука 
успішного майбутнього»  та «Урок реального трудового життя».  

    За допомогою сучасних засобів та форм роботи  бібліотека приймає 
активну участь у житті громади та залучає до цього молодь. Для 
забезпечення інформаційних потреб користувачів різних вікових категорій 
працівниками  книгозбірні проведено онлайн  консультацію на тему: 
«Житлові субсидії: відповіді на актуальні питання». За ініціативи бібліотеки    
організовані круглі столи: «Децентралізація: чого чекати в майбутньому?», 
«Місцеве самоврядування: історія, сьогодення, перспективи» за участю 
керівників органів влади, юристів, громади віддалених сіл району, 
громадської молодіжної організації «Повага до життя» та учасників 
учнівського самоврядування району.  

За результатами проведених вебінарів  понад 200 віддалених 
користувачів бібліотек району щороку мають можливість отримати 
консультації на місцях та поспілкуватися з представниками влади через он-
лайн конференц-зв'язок та отримали відповіді на свої запитання.     

Сьогодні до послуг учнівської та студентської молоді книгозбірня 
пропонує інтернет-місця для підготовки до занять, виконання творчих 
проектів, доступ до електронних бібліотек та архівів; зона WI-FI для роботи з 
власними мобільними пристроями.  

 Формується  медіатека, створюються власні електронні ресурси, бук 
трейлери, подкасти, віртуальні виставки; формуються електронні 
повнотекстові бази «Краєзнавство» та «На допомогу навчальному процесу» 
(реферати, твори за шкільною програмою) в АБІС ІРБІС. 

Для залучення нових користувачів бібліотека проводить навчання з 
основ комп’ютерної грамотності, роботи в Інтернет та надає такі нові 
послуги: реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, 
електронне подання заяви на вступ до вищого навчального закладу України, 
резервування та придбання проїзних пасажирських документів на 
авіаперевезення, пошук роботи на єдиному порталі Державної служби 
зайнятості України «Труд», скористатись «Калькулятором розрахунку 
допомоги по безробіттю» на єдиному порталі -Державної служби зайнятості 
України «Труд», сплатити через інтернет комунальні платежі, рахунки за 
мобільний та міський телефони, інтернет,  здійснити грошовий переказ через 
Інтернет, відстежити  міжнародні поштові відправлення, здійснити 
реєстрацію дітей в ДНЗ. 
  Для успішної популяризації послуг бібліотеки створено відеоролик «Е-
послуги бібліотеки» та розміщено на каналі бібліотеки  в Ютубі, 
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виготовляється та розповсюджується рекламна продукція: буклети, 
інформаційні листівки, рекламні плакати. 
 Послуги, які надає бібліотека, висвітлюються  на сторінках місцевої 
преси, на хвилі місцевої телерадіокомпанії  «Березне», у соціальній  мережі   
Фейсбук.  

Бібліотека і надалі продовжуватиме активно працювати над 
розширенням асортименту послуг та засобів їх популяризації серед молоді. 
 

 

Березнівська центральна районна дитяча бібліотека 
е-mail: Lib_kids@ukr.net  
Автор: Щур Н.Д. заступник директора по роботі з дітьми 
 

                               Бібліотечна інклюзія: крок за кроком 

(доповідь круглого столу «Промоція читання та реалізація 
кроссекторальних літературних проектів у бібліотеках області») 

 Досвід роботи 
бібліотек у галузі 
інклюзії, а 
саме  соціальна адаптація 
дітей даної категорії, є 
досить актуальною 
темою  у сучасному 
світі.  Березнівська 
центральна районна 
дитяча бібліотека 
намагається бути в тренді 
сучасних тенденцій 
розвитку  суспільства і 
інклюзія є однією із 
складових забезпечення 
безбар’єрного доступу 
таких груп до бібліотеки, 

інформації книги та читання. Дотепер на Березнівщині не було культурних 
центрів які б опікувалися дітьми з інвалідністю і тому бібліотека  є тим 
місцем, де дитина може відчути себе комфортно, навчатися, відпочивати, 
знайти друзів, спілкуватися та шукати однодумців.  

 Бібліотека має  різних партнерів, але важливим та цікавим є 
партнерство  із районною громадською організацією «Асоціація батьків дітей 
з інвалідністю та особливими потребами «ОСОБЛИВИЙ КІНДЕР». 
Бібліотека вперше реалізувала спільно із цією організацією суспільно-
корисний для громади Березнівщини проект по створенню  інклюзивного 
середовища із залученням дітей з інвалідністю.  
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 Цей соціально-важливий проект підтриманий депутатським корпусом і 
були профінансовані розвиваючі ігри та канцелярське приладдя для 
реалізації заходів.   

 Протягнути руку допомоги у процесі адаптації дітей, залучити їх до 
повноцінного та активного життя у сучасному суспільстві −  це завдання, що 
спонукало до  реалізації проекту «Крок назустріч дітям». Ідея проекту: «Не 
зашкодити. Підтримати. Не залишити без допомоги!». Даний проект  сприяє 
комунікативному розвитку дітей із категорії інклюзії, розширенню їх знань, 
умінь і навичок, розкриттю творчих здібностей, організації змістовного 
дозвілля.   

Для реалізації мети були поставлені завдання: створити умови для 
вільного спілкування здорових дітей та дітей з інвалідністю з метою 
адаптації двох сторін; покращити рівень духовного та емоційного стану дітей 
та їх батьків. 

Бібліотечними працівникам була розроблена  літня програма, яка 
охопила 10 дітей з  інвалідністю віком від 5 до 10 років (діти з ДЦП, 
аутизмом, синдромом Дауна, незрячі діти) та 5 активних читачів-дітей 
бібліотеки віком від 7 до 10 років. Під час заходів  особливі діти спільно зі 
здоровими однолітками навчалися працювати в команді. Ця ідея була 
основою їхньої інтеграції та соціальної адаптації. 

Для впровадження ідеї бібліотекарі розробили низку 
бібліотерапевтичних годин у вигляді казки: «У гостях у «Книгарика-
Казкарика», «Пригоди у лісовій школі», «Знайомство з казковим героєм», 
«Подорож до Країни Загадкарії», «Весела казка», які долають у дітей високий 
рівень тривожності, агресивність, сприяють пізнавальному розвитку дітей. 

Під час кожного заходу демонструються лялькові вистави 
(лялькотерапія): «Загадки з бабусиної грядки», «Впізнай героя», «Вгадай 
казку подивись мультик», які зміцнюють психічне здоров'я дітей, сприяють 
поліпшенню соціальної адаптації, розвитку самосвідомості. 

Бібліотерапевтичні  заходи також  поєднали із   майстер-класами (арт-
терапія): «Лісова галявина» «Дитячі фантазії з природних матеріалів», 
створення аплікації «Створи свій акваріум», «Дерево своєї мрії», які сприяли 
розвитку мислення, фантазії, творчої уяви, покращенню дрібної моторики 
рук,  

Проводили різні види ігор, використовуючи мольберт: «Нагодуй 
тваринок», «Водоспад дружби», «Спритні долоньки», «Голосно вимови 
звук», які допомагали особливим діткам у розвитку образної пам’яті, уваги, 
розвивати навички словотворення, направлені на постановку та вимову 
звуків. Учасникам заходу доводилося повторяти за героями шиплячі-
свистячі, глухі-дзвінкі та окремі звуки, які сприяли розвитку уважності та 
закріпленню знань, виявляли їх ініціативу в спілкуванні з однолітками.   
          Кожен захід супроводжувався веселими руханками для дітей: «Танець з 
листочками», «Якщо ти щасливий? То роби за нами так!», «Повтори як я!», 
«Спритні долоньки», які створювали емоційно комфортну атмосферу довіри і 
завершувалася зустріч чаюванням із солодощами. 
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У полі зору були також батьки, які виховують дітей з інвалідністю. Для 
їх інформаційного забезпечення про інклюзивне навчання, виховання, 
дозвілля оформлена виставка «Сімейне виховання».     
   Реалізація  проекту дала можливість: 
 дітям з інвалідністю подолати власні страхи, переживання, стати 

вільнішими, активнішими, навчитись взаємодіяти з однолітками 
шляхом творчого самовираження в неформальній атмосфері, що 
вирішує проблему подальшого інтегрування в суспільство; 

 покращити візуальну пам’ять дітей, увагу, сенсорну та рухову  
активність, дрібну моторику рук, зорово-моторну координацію; 

 покращити знання про навколишній світ, стати активнішими, 
жвавішими, розкутішими, та повірити  у власні сили, відчути, що 
означає дружба та підтримка; 

 налагодити співпрацю учасників проекту (діти з інвалідністю, здорові 
діти, користувачі бібліотеки), виробити толерантність у спілкуванні та 
сприйнятті один одного. 
  
Продовженням даного проекту були: участь Березнівської районної 

дитячої бібліотеки у проекті «Інклюзивна Березнівщина» ініційованого 
Березнівським інклюзивно-ресурсним  центром, проведення  
бібліотерапевтичних   заходів та щорічного районного творчого конкурсу для 
дітей з  інвалідністю «Малюю світ своїми кольорами». 
 
 

 

 

Березнівська центральна районна дитяча бібліотека 
е-mail: Lib_kids@ukr.net  
Автор: Щур Н.Д. заступник директора по роботі з дітьми 
 
 

Бібліовідеостудія  (BVS) 
 

Мета проекту «БібліоВідеоСтудії» – залучення до активного читання 
дітей та підлітків, посилення ролі бібліотеки як центру читацьких інтересів, 
створення нових інформаційних ресурсів. Проект передбачає створення 
відеороликів за участю дітей та підлітків, керівників дитячого читання та 
батьків. Творчими партнерами Бібліо-ВідеоСтудії стали керівники 
літературних гуртків навчальних закладів району, за-клади культури, 
будинок дитячої та юнацької творчості. 

Втілення ідеї було б неможливе без відповідної технічної бази. Районна 
бібліотека для дітей оснащена комп’ютерною технікою, має цифровий 
фотоапарат. До роботи бібліотечної студії долучається телерадіокомпанія 
«Березне», яка надає необхідне матеріально-технічне обладнання: 



14 
 

відеокамеру, диктофони, використання студії звукозапису. А працівники 
телерадіокомпанії проводять заняття з учасниками студії. 

Для реалізації проекту  сформована робоча група у складі бібліотечних 
фахівців. Розроблено Положення про БібліоВідеоСтудію, девіз та логотип, 
складено план заходів. 

Створенню кожного відеоролика передувала велика робота: уважне 
прочитання твору, набуття навичок виразного читання, спроба виконати ролі 
персонажів твору, відбір учасників, які володіють необхідними знаннями. Не 
менш важливим є написання сценарію, підбір костюмів, музичний супровід. 
Цінним для роботи Біб-ліоВідеоСтудії став набутий досвід лялькового театру 
«Книга і лялька», який успіш-но діє при бібліотеці та створення серії 
аудіозаписів «Слуханка з любов’ю для дітей», «Музика для озвучення 
вистав».  

Волонтерську підтримку БібліоВідеоСтудії надали старшокласники 
місцевої школи. За їх участю створені відеоролики за сюжетами дитячих 
творів: казки Ш. Перо «Червона шапочка», творами О. Іваненко «Тарасові 
шляхи», Г. Чубач «Моя країна 
Україна». Відеоролики розміщені 
на відеохостингу YouTube, в 
соціальній мережі Вконтакті, а їх 
аналог на дисках доступний для 
перегляду в Інтернет-центрі 
Березнівської ЦРБ. 

Участь у бібліотечній студії 
призвела до зростання бажаючих 
(дітей та підлітків) взяти участь у 
відеозйомках, стати героями 
творів. Не залишаються осторонь 
батьки, які вболівають за успіхи 
дітей та допомагають їм. 

Для тих, хто виявив бажання оволодівати методикою створення 
відеороликів, бібліотека на літніх канікулах організувала майстер-класи з фото 
та відеозйомки, відеомонтажу, написання сценаріїв, пошуку фонограм для 
музичного оформлення тощо.  

Зростанню популярності нової бібліотечної послуги сприяла рекламна 
кампанія. Підготовлені та поширені серед цільової аудиторії листівки, 
буклети, поліграфічні рекламні значки з логотипом БібліоВідеоСтудії. 
Розкрутка через соціальні мережі забезпечила збільшення числа учасників 
студії до 40 чоловік. 
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Публічно – шкільна бібліотека-філія с. Бронне 
е-mail:   bronne_bibl@ukr.net 
Автор: Чміль  Л. В. завідувачка  
 

 Бібліотека-няня виховуємо майбутнього читача 
 

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

З метою прищеплення любові до читання з раннього дитинства, 
сприяння творчому розвитку юних користувачів, створення особливого 
бібліотечного мікросередовища —  у бібліотеці створено дитячу кімнату, яка 

приваблює своєю яскравістю та  
наповненням. 

Для облаштування дитячої 
кімнати   зроблено чимало роботи: 
заміна підлоги,   підбір та 
фарбування  стін за мотивами 
казок, реставрація  старих меблів. 
За ініціативи та підтримки батьків, 
волонтерів кімната поповнена  не 
тільки дитячими книжками, але й 
іграшками та  розвиваючими 
іграми. Вона  перетворилася   і в 
зону читання, і в глядацьку зону, і в 

місце для творчості. Діти із великим задоволенням читають, малюють, 
грають ігри.  

Маленькі користувачі дуже люблять помалювати, де до їх послуг 
знаходиться папір, олівці та фарби, настільні ігри, журнали з кросвордами.  
Діти можуть   переміститися на килим для того, щоб погратись  ляльками, чи 
конструктором.      

Для того, щоб найменші користувачі  цікаво та весело проводили свій 
час в бібліотеці,  розробляються цикли групових та індивідуальних занять, 
організовуються  конкурси малюнків та знавців казок, перегляди 
мультфільмів. Діяльність дитячої кімнати  підтримують представники 
громади та спонсори. Тому бібліотека намагається створити дітям усі умови 
для реалізації їх потреб, інтересів та бажань.  І  вже сьогодні чітко видно, що 
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ця послуга  є корисною  та успішною, адже роботою дитячої кімнати 
задоволені як батьки, так і діти. 

 
    
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Публічно-шкільна бібліотека-філія с. В.Поле 
e-mail: leskivinna@ukr.net 
Автор: Лесків І. М., завідувачка  

 
Бібліотечний хендмейд: захоплюйся і твори! 

 
Творча майстерня 

«Креативчик» у публічно-
шкільній бібліотеці-філії 
с.Велике Поле діє уже понад 3 
років.  

Діти і дорослі, які є 
учасниками майстерні, 
розкривають свої різнобічні 
таланти, а також з радістю беруть 
участь у різних заходах і 
майстер-класах. Тепер у 
бібліотеці систематично 
збираються ті, хто має творчі 
захоплення, щоб поспілкуватися, 
презентувати свої роботи та 

освоїти нові види рукоділля. У творчій майстерні  шанувальники творчості 
хендмейд займаються виготовленням легких і тендітних квілінгових 
шедеврів, які дивують своєю простотою і оригінальністю, виплітають 
віночки, прикраси для волосся, займаються вишивкою бісером, нитками та 
стрічками. Навіть 
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роблять букети-сюрпризи із солодощами всередині і всіх бажаючих цьому 
навчає бібліотекар. Творчі заняття залучають дітей до художньої творчості, 
розвивають у них пізнавальну активність, допитливість, творчі здібності та 
художній смак. Адже дуже багато різного спробували за ці роки учасники 
творчої майстерні «Креативчик» і на цьому вони не зупиняються.  

Вироби учасників майстерні постійно презентуються на заходах у 
навчальному закладі села, а також на «Тижні мистецтва», який щороку 
проходить у районному будинку дитячої та юнацької творчості, районному 
конкурсі «Талановиті рученята», організованому Березнівською районною 
дитячою бібліотекою.  

Також у творчій майстерні займаються діти з особливими потребами, 
вироби яких щороку подаються на щорічний районний конкурс «Змалюю 
світ своїми кольорами». Творчі роботи також продаються на благодійних 
ярмарках, а кошти передаються на потреби дітей-сиріт. 

Напередодні новорічних та різдвяних свят, Великодня, дня Захисника 
України виготовляються подарунки для учасників АТО. 

Діяльність творчої майстерні при бібліотеці показала, що бібліотекар, 
окрім залучення користувачів до читання, сприяє розвитку їх творчих 
здібностей. 

 

 

Публічно-шкільна бібліотека-філія с.Вітковичі 
Автор: Миронець Ю.В. бібліотекарка  
 

Мега читання у Вітковичах 
(переможець конкурсу міні-грантів від ГО «РОВ УБА») 

 
 
      З метою всебічної підтримки читання та популяризації книги серед 
місцевої громади  у Вітковицькій бібліотеці організовано  «Мега читання у 
Вітковичах». Така діяльність  спрямована на заохочення жителів села  до 

активного читання, 
формування у громадській 
думці уявлення про цінність 
і значущість читання та 
книги, просування кращих 
зразків літератури та творів 
місцевих авторів. 

 У книгозбірні 
організовані зустрічі з 

письменниками 
Березнівщини, проведено 
вечір молоді «Паті на 
бібліохаті», конкурс  
інсталяцій «Читай, видумуй, 
твори», майстер-клас по 
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виготовленню книжки-саморобки з паперу, ниток, тканини «Фантазую та 
дивую», створено вуличні  міні-бібліотеки «Бібліохатинка». 

 
Дуже цікавими, масовими  та спонукали до читання  «Читання щодня»: 

«Казковий понеділок», «Народознавчий вівторок»,    «Ігрова середа»,  
«Чомучкин день», « Презент-година п’ятниці».   

Пункти вільного обміну книг Бібліообмін-бюро «Книжковий бартер» 
біля  сільської ради, амбулаторії, пошти, магазину зібрали чималу аудиторію. 

Для дітей та молоді у  приміщенні бібліотеки створений  комфортний 
та сучасний простір для читання. Відбувся показ одягу із паперу 
виготовленого читачами бібліотеки «Fashin day від Бібкутюр’є «Made in 
Бібліотека».    

На підтримку бібліотеки  користувачі  зібрались на Вело-пробіг «Час 
читати!»  та  Book-ланч «Меню для книгоїда». 
  Поширення досвіду  бібліотеки здійснюється через веб-сторінку 
Березнівської ЦСПШБ, на каналі YouTube та в соцмережах. Створено відео-
ролик  «Час читати!»  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XZEULCGeKaU 
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Публічно-шкільна бібліотека с.Голубне 
e-mail : bibl_golubne@ukr.net   
Автор: Мороз Т. А., завідувачка 
 

BIBLIOЧИТАЙМЕР –  час читати! 
(переможець конкурсу міні-грантів від ГО «РОВ УБА») 

 
 

Бібліотека с.Голубне спрямувала свої зусилля на популяризацію та 
підвищення інтересу до книги, 
розвиток читацької активності, 
привернення уваги громади до 
проблеми читання серед дітей та 
молоді.  

З цією метою в бібліотеці було 
переформатовано інтер’єр, 
організовано середовище для дітей 
«Країна дитячих мрій», читацький 
салон «Територія радісного і вільного 

читання», придбано сучасні художні книги для малечі та підлітків, а також 
настільні розвиваючі ігри. Розроблені та запропоновані розважально-
пізнавальні та інтерактивні заходи перетворили бібліотеку в майданчик для 
різноманітних культурно-мистецьких подій села. Бібліотека стала улюбленим 
місцем відпочинку та фото зоною для користувачів.  

Активності відвідування бібліотеки сприяли: PR-акція «ВідЧИТАЙся 
по повній!», літературні лавочки на галявині веселих витівок «Настрій на 
УРА!», хіт-паради нових книг «Український BEST», бібліотечні посиденьки 
на зеленій траві в «ЕКО-БІБЛІОТЕЦІ», конкурс «Скринька казок» та 
голосних читань «Моя улюблена казка», бібліодесант до дитячого садка з 
«Ранцем-читанцем», велопробіг «Рекламний книгогід»,  молодіжна 
BIBLIOтусовка «Відчуй радість читання», Конкурси на кращий слоган про 
читання або кращий суперкадр «Book-слоган», «Book-фотографія» та інші 
події.  

Проект «BiblioЧитаймер – час читати!» сприяв утвердженню іміджу 
бібліотеки, її соціального статусу і 
значення в житті громади, зросла 
читацька активність громади, 
розвинулися і укріпилися партнерські 
стосунки, які підтримуватимуться і 
надалі, зокрема з приватними 
підприємцями, волонтерами, 
працівниками усіх установ, які 
знаходяться на території нашого села і 
були не тільки активними учасниками 
проекту, а й всіляко допомагали у його реалізації. 
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Публічно-шкільна бібліотека-філія  с.Грушівка 
е-mail:     galina.biblioteka@ukr.net        
Автор: Трохимчук Г.В., завідувачка  
 

Творче дозвілля у бібліотеці 
 

             Бібліотека відіграє важливу роль у житті громади   тісно   
співпрацюючи з батьками, педагогічним колективом школи та дошкільним 
навчальним закладом «Сонечко», а також з місцевою владою. У Грушівській 
бібліотеці жителі села можуть отримати всю необхідну інформацію для 
задоволення своїх особистих, соціальних та життєвих потреб.  

   Для обслуговування людей з обмеженими можливостями, бібліотека 
разом  з волонтерами досить часто виконує функції соціального працівника: 
здійснює книгоношення,  надає різні поради, допомагає в оформлені 
комунальних платежів  та різних соціальних пільг.  
            Використання  мультимедійного обладнання, що надає   місцева школа  
та власного ноутбука    дає можливість провести будь який захід на високому 
рівні – цікаво, захоплююче  та сучасно.    
          У бібліотеці надається послуга  «Бібліо-клас»  (допомога у виконані 
домашніх завдань). Щоб залучити користувачів  до процесу читання і заодно 
розвинути у них здібності до сприйняття прекрасного, мистецьких цінностей  
щомісяця у бібліотеці розмальовуються фарбами вікна. Адже малюнок на 
склі приваблює з вулиці дітей та дорослих. Читаючи художню літературу чи 
казки протягом місяця діти обирають свого найкращого героя, згодом при 
спільному обговорені та згоді я малюю  на вікні контури малюнку, а діти вже 
самостійно фарбами розмальовують свого улюбленця. Створити максимум 
святкового настрою дуже просто - зайнятись прикрашенням вікон, які 
перетворять бібліотеку у справжню казку. Яскравість мрій, натхнення, 
дитяча радість, - все це можна віднайти в цих, здавалось на перший погляд, 
незвичних малюнках. 

         Реалізація власного досвіду показала, що 
використання цікавих нововведень у бібліотеці, сприяє 
підвищенню результатів навчально-виховної 
діяльності, підвищує інтерес до читання, книги, 
збільшенню  кількості  дітей, що бажають взяти участь 
у різних конкурсах, іграх, позакласних заходах.   
  Бібліотека забезпечує інформаційні 
потреби реальних та потенційних користувачів,  надає 
можливість спілкування практично всім жителям села, 
організовує їхнє культурне дозвілля. І саме тому 
популяризація книги і читання не обмежується лише 
стінами бібліотеки. Все частіше поряд з книгозбірнею 
організовуються літні читальні зали під відкритим 
небом. Розробляється  цикл пізнавально-розважальних заходів, який складається  з 
арт-майданчика для дітей, пересувної  книжкової виставки,  літнього 
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консультативного бюро «Що читати цього літа?», де всім бажаючим пропонуються  
списки літнього читання.   
Ряд заходів бібліотеки  спрямовані на популяризацію сімейних  традицій та 
підвищення ролі книги у вихованні дітей.  Проводяться дні  родинного  читання,  
вечори  сімейного відпочинку, на  які  запрошуються родини і готується низка 
цікавих заходів, адже там де читають батьки, читають і діти, для цього у бібліотеці 
створено куточок сімейного читання «Тато, мама,  я – читаюча сім’я». Також 
оформлено інформаційну зону  «Тепло сімейного вогнища»,  де для батьків 
підібрана цікава література. Спільно з вчителями молодших класів та з педагогом-
організатором школи проводяться сімейні літературні ігри, лялькові вистави, 
конкурси, години народознавства,  літературні ранки. 
        Велика увага приділяється співпраці з дошкільним навчальним закладом 
«Сонечко», адже саме у ранньому віці найкраще прищепити любов до книги, 
читання. Постійно з членами гуртка «Веселка» проводяться лялькові вистави, 
читаються казки, проводяться  різні ігри та конкурси. Діти залюбки слухають, 

відгадують загадки, приймають участь у іграх і 
чекають на нас з нетерпінням. Привабити 
до  бібліотеки дошкільнят допомагає 

оформлений 
ігровий куточок 
та зона 
відпочинку, де 
вони граються, 

складають 
пазли,  розгляда
ють цікаві 

ілюстровані книжки,  дивляться мультики тощо. 
Цей куточок стає зоною першочергової уваги дітей 
під час екскурсії до бібліотеки. 
  Бібліотека  на сьогодні є інформаційним, освітнім 
та дозвіллєвим  центром села для дітей,  молоді і 
людей  старшого  віку, який  спрямовує на 
виховання інформаційної культури, шанобливого ставлення до бібліотеки та книги, 
як скарбниці людських знань, розвиток пізнавальних інтересів і здібностей 
користувачів.  
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Проект «Оптиміст срібного віку» 
(переможець конкурсу міні-грантів від ГО «РОВ УБА») 

 
Цього літа Соснівська бібліотека стала простором для неформального спілкування, 

навчання, культурного та інтелектуального дозвілля жителів селища, зокрема людей 
похилого віку.  

Об’єднавши зусилля дорослих, молоді та дітей, заручившись підтримкою селищної 
ради й депутатського корпусу, Соснівського центру дитячої та юнацької творчості, 
центральної районної бібліотеки, відділу обслуговування громадян Головного 
управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, Територіального центру 
соціального обслуговування, Соснівського навчально-виховного комплексу «Гімназія 
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня», Соснівська бібліотека реалізувала проект 
«Оптиміст срібного віку». 

Мета – підтримка соціальної активності людей похилого віку, сприяння їхньої 
соціалізації та адаптації до реалій сучасного життя, розвитку нових інтересів, 
впровадження нових бібліотечних послуг. 

Реалізація даного проекту розпочалася зі створення робочої групи, розподілу 
обов’язків та затвердження плану заходів та 
подій за напрямами: комп’ютерна 
грамотність, зустрічі з фахівцями, 
інтелектуальні ігри, творчість, культурне 
дозвілля.  

Розроблені та проведені 
уроки для 12 пенсіонерів «Абетка 
комп’ютерної грамотності». Волонтерами у 
проведенні практичних занять стали учні 9-
11 класу місцевої школи, студенти і майстри 

професійного ліцею. Учасники навчилися працювати з текстом, зберігати 
інформацію, користуватись Інтернетом та знаходити корисні матеріали, листуватися 
через електронні скриньки,опанували соціальні мережі. 

Забезпеченню різних сфер життєдіяльності громади села сприяли 
тематичні зустрічі з фахівцями Березнівського відділу обслуговування громадян 
Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, соціальним 
працівником Територіального центру соціального обслуговування. Під час таких 
зустрічей обговорювалися найбільш проблемні питання, що турбують містян. 

Міська бібліотека стала майданчиком для зустрічей, спілкування, 
знайомств, обміну та пізнання нового, запропонувавши дорослим та дітям спільні 
ігри, майстер-класи, культурні імпрези.  
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Так, у бібліотеці пройшла зустріч «Вишивана моя Україно» з місцевими 
майстринями. Солодкий стіл, музичні вітання від молодих виконавців, захоплюючі 
розповіді про мистецтво вишивки та майстер-класи не залишили байдужими гостей 
заходу. 

Збереженню активної інтелектуальної діяльності, покращенню взаємин між 
старшими та юними мешкан-цями, сприяли шахові та шашкові турніри «Інтелекту-
альна Соснівщина» між пред-ставниками різних поколінь, що проходили у 
бібліотеці.  

Така інтелектуально-спортивна 
ініціатива бібліотеки  була підтримана 
місцевими депутатами, які подарували 
у бібліотеку 9 комплектів шахів та 
шашок. Переможці турніру були 
нагороджені грамотами та 
подарунками. 

Соснівчани завжди готові 
опановувати нове, тому великої 
популярності здобули родинні майстер-
класи з оформлення фотоальбомів в 
стилі хендмейд. Були створені фотоальбоми «Діалог поколінь», що містили 
світлини представників однієї родини, наприклад: бабуся в молодості – юна донька 
– юна онука.  

У межах святкування Дня Незалежності України учасникам проекту 
була запропонована розважальна програма «Українські посиденьки», де односельці 
дивували своїми кулінарними та артистичними здібностями відвідувачів свята. 

Також було віднайдено відомості, 
виготовлено 20 фотографій та організовано 
фотовиставку «Гордість Соснівщини» про 
відомих вихідців з Соснового, які 
прославили селище та живуть у різних 
країнах світу. 
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