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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.  

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. 

 
 
 
 
 

 
 


