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         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 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. 

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, 
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. 
 
 


