
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
 
 
 
 
 
 

 (Із досвіду роботи  публічно-шкільної бібліотеки Філії с. Бронне) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                2015 рік 



 

В сучасних умовах життя люди похилого віку зіштовхуються з 

багатьма проблемами, а саме: матеріальними, економічними, побутовими та 

психологічними, які ставлять їхнє життя на рівень виживання. Дані проблеми 

виникають тому, що більшість людей похилого віку залишаються самотніми, 

відчувають труднощі через відсутність підтримки від близьких людей.  

Саме тому одним з пріоритетних напрямків діяльності ПШБ с.Бронне є 

обслуговування людей похилого віку, допомога їм у 

соціальному  становленні, поглиблення та розширення знань, підвищення 

культурного рівня, залучення до спілкування, організації їхнього дозвілля. 

На території села Бронне проживає 950 жителів, третя частина яких 

становлять пенсіонери. Це люди, які в свій час віддали для держави, 

суспільства багато сил, здоров’я і на сьогоднішній день потребують 

особливої уваги. Декому з них потрібна фінансова допомога, ліки, а 

більшість з них тепле і привітне слово. І тому наша бібліотека стала 

своєрідним осередком милосердя. Для того, щоб організувати роботу в 

даному напрямку бібліотекою було проведене анкетування для вивчення 

потреб і запитів користувачів даної категорії.  В результаті  якого виявлено,  

що пенсіонери хочуть бути більше залученими до заходів , які проводить 

бібліотека.  Є необхідність  отримання   довідково-консультаційної допомоги 

з питань пенсійного забезпечення і соціального захисту людей похилого віку, 

інвалідів та ветеранів.    

 

 

 

 

 



Разом з тим, люди 

похилого віку прагнуть 

розширити межі звичайного 

щоденного спілкування, відчути 

свободу, впевненість у собі та 

своїх силах. Враховуючи 

потреби користувачів в 2003 році 

на базі бібліотеки організовано 

любительське об’єднання 

«Берегиня», учасниками якого є 

жінки – пенсіонерки, які в свій час працювали в колгоспній ланці. Вони стали 

активними учасниками як сільських так і районних свят, за що неодноразово  

отримували нагороди від голови обласної адміністрації, районного відділу 

культури та виконкому сільської ради. Засідання клубу проходять 

щонеділі   в теплій і дружній атмосфері. Його  відвідують 14 осіб. Інтереси у 

них різні: хто пише вірші, хто співає, а хтось займається іншою творчою 

діяльністю. Бібліотека стала центром де люди похилого віку можуть 

поділитися тим, що їх хвилює, обговорити різні життєві ситуації, поділитися  

враженням від прочитаної книги.   

Завдяки учасникам   клубу в 

бібліотеці  організовано музейний куточок 

«Від давнини до сьогодення». Багато 

експонатів для якого були надані саме  

членами клубу. Це речі повсякденного 

вжитку (рушники, сорочки, посуд), фото із 

сімейних альбомів. На основі цих 

фотографій оформлено інформаційний  

стенд «Працею звеличені» на якому 

користувачі бібліотеки  з гордістю  часто 

впізнають своїх дідусів та бабусь. 



На базі бібліотеки організовується традиційне бібліотечне спілкування 

із людьми похилого віку. Так, відбулася зустріч кореспондента ТРК 

«Березне» із Петром Івановичем Велесиком, який довгий час очолював 

колгосп у селі Бронне і зробив значний внесок у його розвиток.  

Наступною зустріччю було спілкування з жителькою села Бронне 

Чміль Іриною Іванівною, яка довгий час була 

передовою ланковою колгоспу. Вона не тільки 

поділилась спогадами про тяжкі будні , а й 

згадала про те , що «…колись було жити 

веселіше…». Адже наше село славилось 

багатьма заслугами трударів  і   це була не 

остання радіорозповідь. 

В бібліотеці часто організовуються виставки 

народних умільців села,а це переважно   люди 

похилого віку. Одним із таких умільців був 

Бойчук Іван Ничипорович.  

Вивчаючи життєвий і творчий шлях нашого 

земляка було виявлено, що з дружиною 

Уляною Павлівною він прожив сімдесят років 

у парі, а це «Благодатне весілля». З цієї нагоди 

бібліотекою організовано свято,  на  яке   були запрошені   члени  родини , 

друзі, сусіди. Участь у заході  взяли голова районної державної адміністрації, 

начальник відділу сім’ї, дітей та молоді, представники сільської ради, 

кореспонденти газети «Надслучанський вісник», учасники художньої 

самодіяльності сільського будинку культури. 

 

В 2013 році нашою бібліотекою було 

започатковано  проект «Від роду до роду». Ця 

ідея  зацікавила не тільки людей  старшого 

покоління, а й дітей. У бібліотеці збираються 



матеріали про родини та зберігаються у папках – накопичувачах. Усна 

інформація про них з часом втрачається, і вже про четверте чи п'яте 

покоління ми знаємо все менше й менше. Тому бібліотекою проводиться 

оцифрування  документів, які записуються на CD DVD  диски, створюються 

слайд-розповіді  «Сторінками моєї родини».  

 В рамках проекту бібліотека запросила родину Бойчуків, які є 

активними користувачами бібліотеки та 

приймають участь у масових заходах, є 

учасниками художньої самодіяльності. Члени 

родини  зібрали матеріали про  70 своїх 

родичів. І це дало поштовх їх дітям та онукам 

продовжувати цю роботу. Крім того, в 

бібліотеці проводяться презентації робіт  членів 

їхньої родини:  вишиті картини, вироби  з 

дерева.  З великим задоволенням під час  свята 

члени родини  створювали своє «родинне 

дерево». 

Продовженням проекту  була зустріч  з родинною  Миронця Михайла 

Тимофійовича, які теж є активними читачами бібліотеки. Продовживши 

роботу  проекту «Від роду до роду» бібліотекою було виготовлене «дерево 

родоводу» цієї родини, що поєднало старших представників роду з 

найменшими. І коли в родині народжується маля, то вони з радістю 

запрошують завідуючу бібліотекою для запису його до дерева.   

 

 

 

 

Вже стало доброю традицією щороку в навчальному закладі села 

Бронне організовувати вечори–зустрічі випускників різних поколінь. І 

бібліотека завжди допомагає у підготовці заходів: пошук фотографій 



минулих років, створення мультимедійної презентації «Зустріч через 50 

років», створення рекламної продукції.  

  Щороку навесні бібліотека спільно із школою організовує акцію «Як 

живеш, ветеране?», мітинг біля обеліска та зустрічі трьох поколінь: учасників 

АТО, воїнів-афганців, учасників Великої вітчизняної війни.  

Зрозуміло, що робота з літніми людьми не обмежується рамками клубу. 

Щорічно бібліотека спільно із спеціальними службами, органами місцевого 

самоврядування проводить заходи присвячені Дню людей похилого віку. 

Важливою частиною роботи бібліотеки є забезпечення інформаційними 

ресурсами та послугами жителів села. Ця категорія користувачів охоплена не 

тільки стаціонарним обслуговуванням, але й обслуговуванням на дому. 

Щороку 5-7 користувачів книгозбірні потребують книгоношення. 

Людей похилого віку цікавлять питання соціальної сфери: нарахування і 

перерахунок пенсії, пільг, допомог, субсидій. Для 

цього в бібліотеці створено «Куточок регіональної 

інформації», де зібрана інформація про діяльність 

місцевих органів влади, графіки прийому громадян 

та телефони державних установ, формуються папки-

накопичувачі «У коридорах влади», «Графіки 

прийому громадян», «Пенсійне забезпечення», 

«Житлові субсидії», «Соціальний захист населення». 

Урізноманітнити життя літніх людей, 

розширити їх кругозір, отримати додаткові 

можливості для навчання та спілкування бібліотека пропонує безкоштовні курси 

комп’ютерної грамотності «Онлайн бабусі». Адже це дає нові  можливості 

здійснювати купівлю різних товарів, спілкуватися з родиною, яка проживає 

за кордоном. 

Робота з  людьми похилого віку в бібліотеці - справа потрібна, важлива 

і дуже актуальна. Успіх її багато в чому залежить від людей, які нею 

займаються. Спілкування з представниками старшого покоління відкриває 



перед нами, бібліотекарями, особливий світ. Крім прийому і видачі 

літератури, виконання довідок та бібліотечних послуг часто доводиться діяти 

по ситуації, виходячи за рамки професійних обов'язків: щось подати або 

принести, щось почитати, спокійно і з співчуттям вислухати скарги на 

здоров'я і життя. Мало володіти професійними знаннями - треба бути 

добрим, терплячим, чуйною людиною. Вчитися цьому доводиться на 

власному досвіді, але бібліотека робить все можливе, щоб оточити літніх 

людей увагою і душевним теплом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


