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Сучасна бібліотека – це комфортний, привітний і технічно
обладнаний інформаційний центр, що має безліч ресурсів для
робочих та повсякденних справ і дозвілля усієї родини. Це також
місце де можна поспілкуватись із друзями, провести ділову зустріч,
взяти участь у масових заходах і забавах для дітей і дорослих.
Пропонуємо вашій увазі нові послуги бібліотек Ярмолинецького
району.

Комп’ютерний набір: Слободян О.Л.
Відповідальна за випуск: Гриб М.А.
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Вступ
У листопаді 2012 року наша ЦБС взяла участь у проекті
«Впровадження нових бібліотечних послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету ІІІ» програми «Бібліоміст».
9 лютого 2012 року було оголошено результати цього конкурсу
і ми виявились в числі переможців!
Згідно
проекту
ми
отримали
15
комп’ютерів,
4
багатофункціональних пристрої (принтер/ксерокс-сканер), 15 наборів
веб-камер з навушниками та ліцензійне програмне забезпечення.
Основною умовою проекту є використання комп’ютерної техніки з
безкоштовним доступом до Інтернету, термін дії проекту - 3 роки.
Бібліотеки-переможниці:







Бібліотека-філіал с. Кадиївка
Бібліотека-філіал с. Соколівка
Бібліотека-філіал с. Сутківці
Бібліотека-філіал с. Солобківці
Дитяча районна бібліотека
Центральна районна бібліотека.
За ці роки у бібліотеках поліпшилась якість роботи, зріс
професійний досвід
бібліотекарів, їх вміння писати проекти,
визначати мету і ціль, вміти позиціонувати свій проект, показати його
переваги та можливості, проводити різноманітні нетрадиційні масові
заходи із використанням новітніх технологій.
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Наші досягнення
Деякі досягнення працівників ЦРБ відбулись у напрямку проектної
та грантової діяльності. На початку 2011 року центральна районна
бібліотека приймала участь у Міжнародній програмі «Глобальні
бібліотеки», яка в Україні має назву «Бібліоміст-Україна». В рамках
цієї програми наша книгозбірня взяла участь у конкурсі проектів
співпраці бібліотек з місцевими громадами. ЦРБ запропонувала
проект під назвою «Майданчик для дискусій», за що отримала
перемогу в конкурсі. За кошти гранту було закуплено мультимедійне
обладнання: відеопроектор з екраном, телевізор, фотоапарат, ДВДпрогравач, фліп-чарт.
У грудні 2011 року прийняли участь в проекті «Поповнення
фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької
роботи з дітьми та молоддю» Міжнародного фонду «Відродження». У
написанні проектів взяли участь ЦРБ, РДБ, б/ф с. Правдівка та Пасічна.
За результатами конкурсу, оголошеними 15 лютого 2012 р.
бібліотека-музей с. Правдівка перемогла з проектом «Школа
радісного читання» і незабаром отримає грант на суму 5000 грн. на
придбання нової літератури.
Провідний методист ЦРБ взяла участь у проекті «Сучасний
бібліотекар», організований програмою Бібліоміст та успішно
завершила курс навчання (200 годин) з сучасних інформаційних
технологій, бібліотечної справи та лідерства.
Наприкінці 2013 р. бібліотеки нашого району, зокреми учасниці
проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням
вільного доступу до Інтернету ІІІ» б/ф с. Кадиївка, Соколівка,
Солобківці та районна бібліотека для дорослих виграли у проекті
«Англійська 123 в бібліотеці». Також на протязі останніх трьох років
Ярмолинецька ЦБС приймала участь у проектах:
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- Лютий 2010 рік. Бібліоміст. Конкурс проектів співпраці бібліотек
з місцевими громадами. 1-ий раунд під назвою «Створення
центру екологічної інформації в ЦРБ»;
- Серпень 2010 рік. Бібліоміст. Конкурс проектів «Сучасна
бібліотека йде в люди» під назвою «Публічна бібліотека в цеху:
знайомство зблизька»;
- Грудень 2011 рік. Міжнародний Фонд «Відродження». Конкурс
«Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх
культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю» під
назвою
«Молодіжний
дискусійний
клуб
«Академія
толерантномсті».

Громадські обговорення в рамках програми
Української бібліотечної асоціації з адвокації «Через
бібліотеки до знань»
Мета громадського обговорення – привернути увагу широкого
кола громади, органів місцевого самоврядування до бібліотечних
закладів у регіоні, зокрема у сільській місцевості, вивчення
громадської думки щодо розвитку та удосконалення діяльності
бібліотек.
Якою має бути бібліотека нашої громади
Як зробити бібліотеки комфортними і привабливими для
користувачів
Як забезпечити гідне фінансування бібліотек
Як покращити обізнаність про послуги бібліотеки
Як застосувати партнерство влади, бізнесу, громадськості для
розвитку бібліотек
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Саме такі питання вирішувались 5 квітня 2012 року в бібліотеціфіліалі с. Соколівка Ярмолинецької ЦБС за круглим столом під назвою
"Сільська бібліотека і громада: працюємо разом".
Захід пройшов в рамках громадських обговорень "Бібліотека центр громади" та Програми української бібліотечної асоціації з
адвокації
"Через
бібліотеки
до
знань".
Мета круглого столу - виявити думку громади в тому, якою має бути
бібліотека аби вона відповідала потребам громади, налагодити
партнерські стосунки між владою, бібліотекою та громадою.
В роботі круглого столу взяли участь головний спеціаліст
управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації Чабан
К. А., директор ОУНБ ім. М. Островського Синиця Н. М., заст.
директора ОУНБ Поваровська О. О., заст. голови Ярмолинецької
райдержадміністрації Подольська Т. П., а також представники
Соколівської сільської ради, працівники закладів культури і освіти с.
Соколівка, бібліотекарі району, члени громадських організацій,
краєзнавці. Всі присутні активно обговорювали питання якою має
бути бібліотека нашої громади, як зробити бібліотеки більш
комфортними і привабливими, як забезпечити гідне фінансування
бібліотеки і як застосувати партнерство влади, бізнесу, громадськості
для
розвитку
бібліотек.
Журналістами
"Ярмолинецького
телепресцентру" був змонтований ролик.
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Нові бібліотеки – нові послуги
Бібліотека – комфортний, привітний,
сучасний заклад, який надає нові послуги з
використанням інформаційних технологій.
Це також місце де можна попілкуватись з
друзями, провести ділову зустріч, взяти участь у масових заходах для
дорослих та дітей. Також на тебе тут чекають – інтернет, книги,
періодичні видання, музика, цікаві події, неординарні особистості та
ще багато нових послуг. Кваліфіковано. Безкоштовно. Приходь у
бібліотеку. Саме бібліотека була і залишається основним центром
інформування на селі. Але надання користувачеві повноцінної
інформації у наш час стає дедалі складнішим без застосування нових
інформаційних технологій, більше того ми вже не уявляємо собі наше
життя без Інтернету. Тоді як в районному центрі доступ до мережі
можна отримати вдома чи за оплату в приватних Інтернет-центрах, то
вже в сільській місцевості такі можливості обмежені через відсутність
повноцінного телефонізованого зв’язку. Тому відкриття Пунктів
публічного (безкоштовного) доступу до мережі Інтернет у бібліотекахфіліалах с. Кадиївка, Сутківці, Соколівка та Солобківці стало дуже
доречним для жителів цих сіл. Перед громадою відкрились нові
можливості: безкоштовне отримання відповідей на всі питання, адже
відомо, що Інтернет – це найбільша бібліотека світу, яка знає все.
Все більшу цікавість у українців різного віку викликають
можливості, які надає мережа Інтернет.
Аби зробити більш
доступною інформацію про електронні послуги, використовуючи
ресурси сучасно обладнаних публічних бібліотек, навчити людей
користуватися ними, отримувати необхідні
адміністративні послуги у новому форматі.
Завдяки новітнім технологіям наші
бібліотеки
пропонують
адміністративні
послуги в новому форматі. Скористатися
ними можна безкоштовно через Інтернет.
Оскільки не всі мешканці ярмолинчани,
особливо в селах, мають доступ до всесвітньої
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мережі, в районі на базі Ярмолинецької
центральної
районної
бібліотеки,
Ярмолинецької районної бібліотеки для
дітей, а також у бібліотеках-філіалах сіл
Кадиївка, Соколівка, Солобковці та
Сутківці
діють
інтернет-центри.
Люди мають можливість прийти в бібліотеку і отримати необхідну
інформацію та кваліфіковану консультацію від бібліотекарів.
Сучасні бібліотеки району запропонують Вам:
курси комп’ютерної грамотності (покращення навичок роботи з
необхідними програмами та Інтернетом);
кордоном;

трудової міграції тощо;
рес медичних закладів
(контакти, години прийому, порядок запису, що мати з собою, відгуки
про лікаря та заклад від інших пацієнтів);
врожай, а купити потрібне у господарстві дешевше, скориставшись
електронними аграрними біржами);
навчитися грамотно складати резюме, подавати свою кандидатуру і
проходити співбесіду);
будьякому куточку світу;

дів (зустрічі, збори клубу за
об’єднання) у комфортному

інтересами або громадського
приміщенні бібліотеки;
8

проектів, користуватися електронними підручниками;
друзями у соціальних мережах;
ивчати іноземну мову або перекласти текст за допомогою
онлайнових словників і перекладачів, поспілкуватись з носіями мови
у дискусійних клубах;
рочитати новини свого регіону, країни, світу і висловити свою
власну думку;
знайомитись з інформацією органів влади, прокоментувати владні
ініціативи, і таким чином взяти участь у прийняті важливих рішень.

Інноваційний підхід у роботі бібліотек
Ярмолинецька ЦРБ
Мета Ярмолинецької центральної районної бібліотеки –
надання місцевій громаді інформаційних послуг різних видів. При
бібліотеці діють клуби за інтересами різного характеру та напрямку.
Бібліотека співпрацює з установами, організаціями та релігійними
конфесіями.
У 2011 році створено власний сайт бібліотеки «Ярмолинецька
центральна районна бібліотека», який містить такі розділи: «Новини»,
«План заходів», «Конкурси», «Історія бібліотеки», «Символіка
бібліотеки», «Бібліотека пропонує», «Методичний модуль», «Відділи
ЦРБ», «Фотоальбоми», «Про нас пишуть», «Наші видання», «Творчість
земляків», «Наші координати», «Наші волонтери». Створенням та
дизайном сайту займається працівник бібліотеки інженер-програміст
Посвистак А. Б. За детальнішою інформацією звертайтесь за адресою
http://biblioyar.at.u
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Методичним відділом ЦРБ започатковано Школу сучасного
бібліотекаря.
Хочеться
відмітити,
що
такі
курси
започатковано як за ініціативи
методичного відділу, так і за
великим
бажанням
самих
працівників
бібліотек,
які
погодились відвідувати Школу у
вихідний день.
Для людей похилого віку діє Школа комп’ютерної грамотності,
де працівники бібліотеки та волонтери навчають людей не тільки
користуватись комп’ютером, але й вмінню використовувати послуги
е-урядування, проводяться заняття, спрямовані на підвищення рівня
правової обізнаності місцевої громади через мережу Інтернет.
За кошти гранту Міжнародної програми «Глобальні бібліотеки»,
було закуплено мультимедійне обладнання: відеопроектор з
екраном, телевізор, фотоапарат, ДВД-програвач, фліп-чарт. За
допомогою цього проекту піднявся імідж бібліотеки, створився новий
громадсько-дискусійний клуб «Майданчик для дискусій». В рамках
клубу у 2014 році проведені та будуть проводитись такі заходи:
дискусійні качелі «За і проти виїзду молоді на навчання за кордон»,
відверта
розмова
«Гомосексуалізм. Норма чи
збочення»,
диспут
«Митний союз – Україна –
ЄС: за та проти», дискусія
«Кохання з фінансовим
підтекстом»,
ток-диспут
«Вчитись даром – даром
вчитися»,
дискусійний
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діалог «Користь чи шкода
опалого
листя»,
дискусійні
дебати «Чи завжди вчитель
правий» та ін..
Цікавим
засіданням
новоствореного
клубу
«Майданчик для дискусій» став
масовий захід під назвою
«Сусідські війни. Громадський суд». Він пройшов у формі брейнрингу, арбітром якого був начальник управління юстиції Заярний М.
Він кваліфіковано надав відповіді на багато запитань і доводив, що
конфлікту можна уникнути. Для цього потрібно бути розважливим,
стриманим та толерантним. Присутні на заході підняли тему
суперечок під час розподілу землі. Тож запрошений на брейн-ринг
спеціаліст-землевпорядник селищної ради Левицький В. пояснив як
за законом вирішити спірні питання. У ході засідання були показані
відео сюжети про добросусідські стосунки. А про важливість
проведення подібних заходів учасники написали у книги відгуків.
Мультимедійне обладнання, отримане за кошти гранту,
використовується майже
на всіх заходах,
семінарах, тренінгах для слайд-презентацій,
перегляду відеороликів та сюжетів.
В читальному залі Ярмолинецької
центральної районної бібліотеки розміщена
неординарна виставка – «Бібліотека – центр
регіонального
туризму»,
де
розміщені
матеріали про історичні місця Ярмолинеччини,
мальовничі місця та представлені маршрути, за
якими можна здійснити цікаві мандрівки.
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Також тут діє Пункт доступу громадян до інформації органів
державної
влади,
який запрошує
відвідувачів максимально
долучитися до спілкування з органами влади для отримання
необхідної інформації, а основне – для отримання адміністративних
послуг. Бібліотека являється посередником між органами місцевого
самоврядування та населенням, і працює як центр інформаційного
забезпечення потреб користувачів.
ЦРІ в районній бібліотеці дає змогу акумулювати інформацію про
регіон і забезпечити збір нормативно-правових актів прийнятих
органами місцевої влади та місцевого самоврядування, і надати їх у
користування громаді. Для цього створені папки-накопичувачі:
«Регіональні проекти, програми», «Підприємства та бізнес»,
«Політичне життя району», «Робота з молоддю», «Екологічні
проблеми району», «Пенсійне забезпечення» та ін..
Для кращого задоволення інформаційних потреб в систематичній
картотеці влито нові рубрики: «Благодійний фонд», «Народні
обранці», «Пенсійна реформа», «Наші меценати», «Держкомзем». В
2013 році створено нові картотеки: «Картотека апарату управлінь та
відділів РДА», «Соціально-економічного профілю» та картотека
депутатів «Обрані народом». Картотека «Запитуйте – відповідаєм»
містить юридичні консультації з різних питань. Бібліотека постійно
проводить зустрічі з депутатами районної та селищної ради з
громадою нашого містечка: діалог «Турбота про людей не словом, а
ділом», інформаційний огляд «Долю селища творять його жителі»,
круглий стіл «Наш район на карті України» (до 90-річчя утворення
Ярмолинецького району).
В рамках ЦРІ проходять круглі столи з представниками центру
зайнятості, соціального захисту населення, центру сім`ї, дітей та
молоді, місцевого самоврядування: «Морально-етичні засади
діяльності місцевих політиків та службовців», «Нове в законодавстві
України»
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Ярмолинецька районна бібліотека для
дітей
Працівники Ярмолинецької бібліотеки для дітей,
отримавши перемогу у програмі «Бібліоміст», стали
надавати більш ефективніші послуги для дітей. На додачу до читання
книжок, газет та журналів у бібліотеці діти мають змогу безкоштовно
подивитись мультиплікаційні фільми, пограти в ігри, переглянути
онлайн книги, тощо. В 2012 році був створений сайт бібліотеки, де
розміщена вся інформація про роботу закладу. Найбільшою
популярними сторінками є «Масові заходи» та «Новини», ігри, кіно,
зроби сам, які часто переглядають відвідувачі. Завдяки новим
технологіям для дітей проводяться різні за формами та характером
масові заходи. Під час проведення заходів присутні мають змогу
переглянути відеоматеріали, фільми, тощо. Досить часто проводиться
скап-спілкування. Нещодавно відбулося скайп-спілкування з
подільською письменницею Ніною Миколаївною Шмуріковою. На
зустріч з письменницею в районну бібліотеку для дітей завітали учні
3-Б класу з вчителькою Голкою К.В. Працівники Обласної бібліотеки
для дітей ім. Т.Г. Шевченка представили презентацію для дітей про
творчість Н.М. Шмурікової. Діти підготувалися до цієї зустрічі
декламували вірші написані поетесою, задавали багато запитань.
Завдяки мультимедійному обладнанню в бібліотеці діє «Відкритий
кінозал», де для дітей на великому екрані демонструються фільми з
обговоренням.
Також для дітей була представлена розважально - ігрова програма
"Острів читання на планеті Літо". Присутні приймали активну участь у
вікторинах та конкурсах, переглядали цікаві фільми.
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7
березня
в
Ярмолинецькій районній
бібліотеці
для
дітей
проводився
поетичний
марафон де діти протягом
30 хвилин читали свої
улюблені
вірші
Т.Г.Шевченка по скайпі. В
поетичному
марафоні
приймали участь учні ЗОШ
№2. Наші діти прийняли
естафету від Грицівської
міської бібліотеки для дітей, та далі передали в Хмельницьку Обласну
бібліотеку для дітей. Діти змогли розкрити свій поетичний талант
читців, та показати свою любов до слова Т.Г.Шевченка.
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Бібліотека-філіал
с. Солобківці: робота з
людьми із обмеженими
можливостями
Отримавши
перемогу
в
програмі «Бібліоміст» значно
змінилось
життя
в
Солобковецькій сільській бібліотеці Ярмолинецького району: згідно
умов програми було зроблено капітальний ремонт бібліотеки і
приміщення набуло сучасного європейського вигляду. Сільська рада
була зацікавлена в зміні стану приміщення і надала 100 тис. гривень
на ремонт та придбала до бібліотеки деякі меблі, а підключення 2-х
комп’ютерів до мережі Інтернет спонукало бібліотечного працівника
замислитись над новими підходами в своїй роботі, маючи змогу
використовувати Інтернет задовольняти всі запити своїх користувачів.
При проведенні масових заходів використовуються відео перегляди, які значно сприяють розкриттю тем заходу. Бібліотека
веде блог «Бібліотека для вас»,
де кожен бажаючий може
познайомитись з роботою бібліотеки та новинами нашої громади.
На території с. Солобківці діє будинок-інтернат для інвалідів та
людей похилого віку. Бібліотека тримає тісний зв'язок з цими
людьми. Серед них проживає Марія Дячок – наша відома подільська
поетеса, автор збірки «Благословення зір». Марія Семенівна хвора на
ДЦП, пересувається на колясці. В 2013 році на честь її ювілею було
проведено творчу зустріч «Вірші написані серцем», на яку зібралось
чимало прихильників її таланту. Ярмолинецька ЦБС ( директор Гриб
М,А.) подарували Марії Дячок ноутбук і цим відкрили нові
можливості для спілкування в мережах Фейсбуку та Однокласники.
Марія Семенівна заочний член літературного районного клубу за
інтересами «Автограф», який діє при районній бібліотеці, і тепер має
15

змогу спілкуватись з колегами – творчими людьми, презентувати свої
вірші. На честь ювілею був створений відеофільм «Життєвий і творчий
шлях Марії Дячок» http://www.youtube.com/watch?v=vZsylz_MtdI, де
всі присутні мали змогу переглянути сторінки життя поетеси. Така
послуга була прийнята з вдячністю і вже бібліотека виготовляє на
замовлення нові відеоролики до ювілейних дат від жителів нашого
села. Незважаючи на важку хворобу Марія Семенівна ще й чудова
вишивальниця. За допомогою пристрою, що полегшує їй в роботі, на
світ з’являються чудові рушники, доріжки ,серветки, якими вона
обдаровує дорогих їй людей. Інтернет – можливості допомагають в
пошуках нових узорів та різноманітних задумок на які так багата
фантазія майстрині. Виставка робіт Марії
Семенівни
була
презентована
у
бібліотеці.
Життя сільської бібліотеки значно
пожвавішало
з
приходом
безкоштовного Інтернету до бібліотеки.

Марія Дячок – подільська поетеса, рукодільниця
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Бібліотека-філіал
с. Соколівка: краєзнавча робота
В кінці вересня 2012 року напередодні
Всеукраїнського
Дня
бібліотек
книгозбірня отримала комп'ютерне
обладнання, яке ми виграли завдяки
участі у програмі Бібліоміст-Україна. Тепер для послуг громади є 2
комп'ютери з ліцензійцним програмним забезпеченням, 2 набори
веб-камер для скайп-спілкування, багатофункціональний пристрій
(принтер/сканер /ксерокс) та підключення до мережі Інтернет.
Відтепер можна безкоштовно спілкуватися з друзями в соціальних
мережах, замовляти товари в Інтернет-магазинах, знайти роботу,
спілкуватись з родичами з далекого зарубіжжя, грати ігри, дивитись
фільми, тощо. Житель с. Соколівка Добрянський Петро Антонович,
який являється головою первинної організації ветеранів України,
членом Національної спілки журналістів України, почесним
громадянином Ярмолинецького району є членом клубу за інтересом
«Краєзнавець», що діє при бібліотеці вже не один рік. Він має
можливість знаходити та поширювати краєзнавчу інформацію в
мережі. Завдяки цій послузі, що надає бібліотека Петро Антонович
видав понад тридцять власних книг. Серед них найбільш вдалі: «Наш
рідний край», «Остербайтери»,
«Фронтовими дорогами»,
«Ярмолинеччина – наш рідний подільський», «Сторінки визволення»,
«Мистецтво прекрасного», тощо. Завдяки цьому в закладі постійно
проходять презентації його
книг, які висвітлюють події, де
згадано історію та жителів
села. Адже це треба знати та
передавати
в
спадок
наступним поколінням.

П.А.Добрянський на зустрічі із молоддю
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Бібліотека-філіал
с. Кадиївка: підтримка
творчої молоді
Доступ до Інтернету є
необхідним ще таким групи
користувачів,
як:
членам
читацького
клубу
«Книголюб», групи педагогів,
що складається з учителів
ЗОШ І-ІІ ст.. та дитячого
садочку
«Калинка»
для
доступу до освітянських сайтів
мережі
Інтернет,
сайтів
електронних видань, яких
немає в бібліотеці. Педагогічні
колективи просять посприяти учням школи та вихованцям дитсадка у
доступі до науково-пізнавальних сайтів, надання інформації за
навчальною програмою, перегляду мультфільмів он-лайн та гри в
інтелектуально-розвиваючі
ігри.
Танцювальний
колектив
«Веселинка», що діє при Кадиївському сільському клубі, є активними
користувачами бібліотеки, які неодноразово приймали участь в
заходах, що проходили в книгозбірні. Членам танцювальнохореографічного колективу «Веселинка», які своїми художніми
номерами прикрашують кожне свято, як в селі, так і районі, доступ до
мережі Інтернет вкрай необхідний. Завдяки новій послузі діти
рекламують себе та свою творчість в соціальних мережах, створювати
та виставляти відеоролики з сюжетами про свою діяльність, для
спілкування та обміну досвідом з подібними групами. Також учасники
колективу регулярно переглядають в соціальних мережах
хореографічні постановки, підбирають художні номери та зразки
18

сценічних костюмів. Використовуючи Інтернет ресурси у бібліотеці
учасники цього колективу удосконалюють свої виступи, тому і
займають призові місця в різних конкурсах та фестивалях.
Також
постійний користувач бібліотеки Феркалюк Ю.П.
звернулась із проханням замовити ліки, яких немає в аптечній
мережі Ярмолинець. Дуже швидко та оперативно їй передзвонив
продавець-консультант та домовився про зручність доставки ліків.
Юзефа Павлівна отримала замовлені ліки та була приємно здивована
ціною, нижчою ніж в аптеках. Тепер вона регулярно замовляє ліки по
Інтернету та радить іншим.

Хореографічний колектив «Веселинка» на святкуванні 200-річчя від
дня народження Т.Г.Шевченка
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Бібліотека-філіал
с. Правдівка: збереження
та відродження
народного побуту краю
Вже майже п’ять років
при
бібліотеці-філіалі
с.
Правдівка
працює
Гостини у світлиці б/ф
с. Правдівка
народознавчий світлиця, де
розміщено безліч цікавих старовинних речей, які приваблюють
користувачів цієї установи. Адже покликання закладу – збирати та
зберігати духовні багатства народу, вікові традиції духовної
спадщини. Окрім того формується світогляд людини, виховуючи у неї
почуття патріота своєї країни та гордості за свій народ та свій край.
Вже стало традицією проводити у бібліотеці різноманітні заходи
з новим підходом. Серед них такі, як екскурсії-урок, екскурсія-гра, де
поряд із книжковим фондом відвідувачі знайомляться із побутовими
речами, тощо. Також досить часто проходять краєзнавчі уроки,
літературні та художні вечори,
історичні години та безліч цікавих та
захоплюючих заходів.
До
послуг
користувачів
книгозбірня у 2012 році виграла
Грант
Міжнародного
фонду
«Відродження» на суму 5 тисяч
гривень, які приваблюють місцевих
жителів.

Вхід до краєзнавчої світлиці б/ф с. Правдівка
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Бібліотека-філіал с. Пасічна:
відродження народний традицій
Вже понад 10 років при бібліотеці-філіалі с. Пасічна працює клуб
«Український віночок». У своїй діяльності цей гурток приділяє велику
увагу популяризації літератури з питань відродження народних
традицій, обрядів, духовності, формуванню у користувачів
естетичного смаку та знання традицій фольклорного життя краю.

Члени клубу збираються в
бібліотеці
на
вечорниці,
вишивають, співають обрядові
пісні.

Засідання клубу «Український віночок»

Приділяють увагу таким формам роботи як тематичні вечори,
свята
врожаю,
вулиці,
села,
ювілеї,
весілля,
дні народження
старожилів
селища.
Запроваджують
театралізовані
вечори
—
портрети, вітання
ветеранів війни і
Вертеп «Різдвяна зірка на весь світ засіяла»
праці, людей
похилого віку, довгожителів, виховуючи молодь і дітей на прикладах
їхнього життя і діяльності. «Український віночок» організовує
унікальні виставки вишивок майстринь села, веде концертно21

видовищну діяльність по популяризації української пісні, бере участь
у культурно-виховних заходах району та села.
Досить цікавим та змістовним був захід, організований бібліотекою
та «Українським віночком» з нагоди 10-річчя від дня народження
клубу та з нагоди 20-річчя Незалежності України. В цей вечір
пасічнянці мали змогу побачити цікаве театралізовано-етнографічне
дійство на тему «Спас по-пасічнянськи», відкриття кімнати-музею
Подільської вишивки, відбулась презентація книги «Розповідь про
Пасічну
та
пасічнянців»,
створену та видану
спеціально до цього
свята. За ініціативи
та підтримки членів
клубу при бібліотеці
відкрито
кімнатумузей «Подільської
вишивки».

Оформлення виставки вишивок майстринь села
до 10-річчя клубу «Український віночок».

«Спас по-пасячнянськи»
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Всім запам’ятався 60річний
ювілей
бібліотекифіліалу
с.
Пасічна,
безпосередню участь у якому
брали
члени
клубу
«Український віночок». Захід
проходив
в
святково
Ювілей бібліотеки
оформленому фотосвітлинами,
книжковими виставками, видавничою продукцією місцевому
Будинку культури. Глядачів зібралось багато: жителі села, колеги,
друзі, а також були запрошені ветерани бібліотечної справи Бащен Р.
М., Цнота Р. М. та Хвостач Л. П., котрі в різні роки працювали в цій
бібліотеці. Завідуючий книгозбірнею Люховець В. В. провів екскурс в
історію бібліотеки та гуртка "Український віночок". Присутні мали
змогу проглянути відеопрезентацію з 10-річної історії цього гуртка.
Про роботу бібліотеки с. Пасічна та гуртка «Український віночок»
на початку 2012 року було відзнято відеоматеріал, який пройшов по
обласному телебаченні, зокрема у телепередачі «Село, а в ньому
люди».
У 2012 році гурток «Український віночок» приймав участь в
обласному огляді-конкурсі аматорів фольклорних та фольклорноетнографічних колективів «Не зміліє народна криниця» - у І та ІІ турі
учасники гуртка були відзначені грамотами.
Робота гуртка широко висвітлюється й у самій бібліотеці: цікаві
фотографії з масових заходів та самі роботи гуртківців узагальнено у
тематичних папках, добірках, багато матеріалів розміщено і в
бібліотеці, і в музейній кімнаті. Також ведеться й краєзнавчопошукова робота, яка зібрана у папках «Пасічнянські жінки не тільки
вишивають…», «Майстрині наших сіл» тощо.
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Бібліотека-філіал с. Глушківці:
відродження пісенних традицій краю
Літературно-музичний клуб за інтересами «Любава» створений у
2011 році при Глушковецькій сільській бібліотеці. Це самодіяльне
об’єднання різних за віком людей із спільними інтересами. Клуб
«Любава» працює на добровільній основі за чітко визначеним
планом конкретних дій. В його основі є глибоке вивчення,
збереження та відродження пісенних традицій нашого краю,
вивчення народознавства, розвиток творчих здібностей, поєднання
зусиль для добрих і корисних справ.
Клуб «Любава» здійснює свою діяльність не тільки в межах
Глушковецької сільської ради, але й в межах району.
Проводяться у с. Глушківцях: Дні села, 8 Березня, День Матері,
святкування релігійних свят до Івана Купала, Святого Миколая, тощо.

Клуб «Любава» - учасник всіх заходів в рідному селі та в районі
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Клуб «Любава» - учасники районного конкурсу
«Жінка. Мати. Берегиня»

Літературно-музичний клуб «Любава» неодноразово став
учасником й районних заходів та урочистостей на День містечка
Ярмолинці, Дня Незалежності України, День сільського господарства,
90-річчя від дня заснування Ярмолинецької ЦРБ, 200-річчя від
народження Т.Г.Шевченка, тощо.
У березні 2014 року на телеканалі ТРК «Поділля-Центр» було
відзнято відеоматеріал жіночого клубу та показано у телепередачі
«Палітра мистецтв».

Клуб «Любава» - святкування 200-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка
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Бібліотека-філіал с. Косогірка:
робота із зарубіжними україцями
Бібліотека-філіал с. Косогірка веде роботу із зарубіжними українцями,
а саме веде переписку із бувшими жителями
с. Фрампіль
(Косогірка), які під час Великої Вітчизняної війни були вивезені в
Німеччину і після Перемоги залишились там на помстійне місце
проживання. Вони часто приїжджають на свою історичну Батьківщину
і мають тісні зв’язки з сільською бібліотекою. «Франполь. В памяти
потомков», під такою назвою вийшла книга Романа Гіллера та
Михайла Фрейдера в якій описані спогади про подорож в рідне село.
Передали їй в дар сотні книг, надали матеріальну допомогу на
створення майбутнього музею в
бібліотеці і ведуть постійну
переписку з бібліотекарем цього
філіалу Боднар М.М. Завдяки
тісній співпраці бібліотеки із
єврейською
общиною
на
території села був встановлений
Зав. бібліотекою с. Косогірка Боднар М.М.
та Роман Гіллер
пам’ятний знак загиблим євреям
в роки Великої Вітчизняної війни, упорядковано єврейське
кладовище, відновлено могилу заслуженому вчитель, колишньому
директору школи
с. Франпіль Ісак Йосипович Харлампу та
встановлено меморіальну дошку на будинку місцевої школи. Також
бібліотека тісно співпрацює із польськими бібліотеками та музеями,
які допомагають у пошуках докладнішої інформації з життя та
творчості польського поета, уродженця с. Косогірка - Мауриція
Гославського, якому в 2012 році в бібліотеці відкрито меморіальну
дошку. Завдяки тісній співпраці бібліотеці подаровано 620
екземплярів польської літератури, яка користується попитом у
місцевих жителів.
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Бібліотека-філал с. Вербка:
Популяризація народних звичаїв та обрядів
З-поміж інших вирізняється літературно-музичний клуб
«Мамина пісня», що діє при бібліотеці-філіалі с. Вербка. Цей клуб
популяризує народні звичаї та обряди, зокрема українську народну
пісню, тому кожний захід – театралізоване дійство, свято української
пісні. Це об’єднання різних за віком людей з спільними інтересами.
Він являється центром спілкування для членів клубу: спільно з
бібліотекарем клуб займається дослідженням історії села,
проводяться заходи з популяризації подільських звичаїв та обрядів.
Важливим елементом «Маминої пісні» є те, що учасники клубу не
тільки підтримують, а й самі ініціюють проведення тих чи інших
масових заходів.
В рамках клубу традиційно проводяться родинні свята «Ой роде
наш красний, роде наш прекрасний», літературно-етнографічна
подорож «Батькова криниця», свято Матері «А мати – то вічна
Покрова, накриє останнім листочком», вечір-вшанування «Про людей
хороших – наших земляків», родинне свято «Та земля мила, де мати
зростила». Члени клубу за інтересами «Мамина пісня» полюбляють
українські народні пісні, сприяють її відродженню.
«Мамина пісня» - учасник виступів на районній сцені
(День міста Ярмолинці)
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Вже традиційними стали Різдвяні зустрічі з Вертепом і колядою,
Великодні гаївки.

В рамках засідань
клубу також проведено:
Свято матері «Рідна мати
моя», вечір «А жінка в світ
приходить для любові»,
вечорниці «Іде Святий
Миколай» тощо.

Свято Матері

У липні 2013 році на засідання клубу завітали журналісти
телеканалу ТРК «Поділля-центр» та відзняли цікавий та змістовний
сюжет для передачі «Палітра мистецтв». Учасники «Маминої пісні»
розповіли про історію свого рідного села та співали пісні, які їм
передались від мам та бабусь. А вже у січні 2014 року колектив
запросили до студії ХОДТРК, на сцені якої прозвучали колядки та
щедрівки.
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Бібліотека-філіал с. Сутківці:
купівля товарів в мережі
Інтернет
Сьогодні вже ні для кого не новина,
що за допомогою Інтернету можна
продати або купити якийсь товар, і
зробити це набагато скоріше і
вигідніше, ніж через місцевих посередників чи у магазині.
Купівля товарів через Інтернет — нова послуга бібліотеки.
Нещодавно до бібліотеки с. Сутківці завітав місцевий житель Круць
Володимир з проханням допомогти йому у придбанні мотоблока.
Магазинна ціна його не влаштовувала, отже він сподівався придбати
товар за прийнятною ціною. Чоловік наполегливо вичитуваву усі
пропозиції, запропоновані на сайтах Інтернет-магазинів. І таки
знайшов те, що шукав! Чоловік придбав собі мотоблок «Зубр» за 9050
грн., коли такий же у магазині в обласному центрі коштує майже
12000 грн.! 10 червня вдячний користувач завітав до бібліотеки вже
на своєму новому мотоблоці… Мрії таки збуваються! Також в закладі
постійно працює кінозал, де транслюються мультиплікаційні фільми
для дітей, створюються мультимедійні презентації для масових
заходів. На сайті бібліотеки розміщено проектну ідею «Покровська
церква (Сутківці): збережемо нашу історію» спрямовану на залучення
коштів для відновлення
Круць Володимир із придбаним
історичної будівлі.
мотоблоком
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