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надання інноваційних послуг користувачам публічних 

бібліотек області. Огляд укладено за матеріалами звітів 

публічних бібліотек Житомирщини. 

Інформація, подана у виданні, призначена для 

керівників та спеціалістів бібліотек, але вона може 

бути цікавою для керівників органів місцевого 

самоврядування з метою формування завдань для 

бібліотек та створення відповідних умов для 

забезпечення виконання основних функцій бібліотек.  
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Обслуговування молоді в бібліотеках 

Житомирської області завжди було важливою 

складовою загальної бібліотечної діяльності, а надання 

сучасних інформаційних послуг юнацькій аудиторії – 

визначальним фактором формування іміджу 

бібліотечної установи. 

Публічні бібліотеки Житомирщини протягом 2020 

року, відповідаючи на виклики часу, створювали у 

своїх закладах інтелектуальну і творчу атмосферу, 

об’єднували читанням населення місцевих громад; 

залучали нових користувачів та активно 

впроваджували інноваційний досвід колег, 

удосконалювали майстерність, підтверджуючи її рівень 

у професійних конкурсах. 

Бібліотечне обслуговування населення 

Житомирської області у 2020 році здійснювали 679 

книгозбірень, з них: 3 – обласні, 676 – центральні 

районні, міські, сільські та публічні бібліотеки 

об’єднаних територіальних громад. 

У порівнянні з минулим роком загальна кількість 

бібліотек скоротилася на 23 установи (в 

Коростишівському* – на 13 бібліотек, в Овруцькому 

районі – на 9 бібліотек, у Черняхівському районі – на 5 

бібліотек, у Пулинському – на 3, Чуднівському, 

Попільнянському, Новоград-Волинському районах – на 

2, Ружинському, Хорошівському та Баранівському 

районах – на 1 бібліотеку). 

В області діє 8 ЦБС: 85 книгозбірень входять до 

складу 6 міських ЦБС (Бердичівської, Житомирської, 

Коростенської, Малинської, Новоград-Волинської, 
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Олевської), 43 бібліотеки – до 2 районних ЦБС 

(Хорошівської, Попільнянської). 

У 2020 році в Житомирській області 

продовжувалися процеси реформування, пов’язані з 

децентралізацією, адміністративно-територіальною 

реформою, створенням об’єднаних територіальних 

громад. На кінець 2020 року в області створено 

57 ОТГ, до складу яких увійшла 501 публічна 

бібліотека. У 2020 році були створені 

Новогуйвинська ОТГ, Березівська ОТГ, 

Вересівська ОТГ (Житомирський район), 

Стриївська ОТГ, Яруньська ОТГ (Новоград-

Волинський район), Гладковицька ОТГ (Овруцький 

район), Романівська ОТГ, Ружинська ОТГ. Відбулося 

об’єднання ОТГ: Вільська ОТГ Черняхівського району 

увійшла до складу Оліївської ОТГ Житомирського 

району, Мартинівська ОТГ Пулинського району – до 

складу Курненської ОТГ, Соколівська ОТГ 

Пулинського району – до складу Пулинської ОТГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* тут далі назви районів наводяться за адміністративно-

територіалним устроєм на початок 2020 р. 
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№ з/п 
Назва району 

К-сть 

ОТГ 
Назва ОТГ 

1.  Андрушівський 1 Червоненська  

2.  Баранівський 3 Баранівська, Довбиська, 

Дубрівська  

3.  Бердичівський 4 Семенівська, 

Гришковецька, 

Райгородоцька, 

Швайківська 

4.  Брусилівський 1 Брусилівська 

5.  Ємільчинський 2 Ємільчинська,  

Барашівська,  

6.  Житомирський 7 Новогуйвінська,Тетерів

ська, Станишівська, 

Оліївська, Глибочицька, 

Березівська,  

Вересівська 

7.  Коростенський 2 Ушомирська, 

Горщиківська  

8.  Коростишівський 1 Коростишівська 

9.  Лугинський 1 Лугинська 

10.  Любарський 1 Любарська  

11.  Малинський 1 Чоповицька  

12.  Народицький 1 Народицька 

13.  Новоград-Волинський 6 Брониківська, 

Городницька, 

Чижівська, Піщівська, 

Стриївська, Яруньська,  

14.  Овруцький 3 Овруцька, 

Словечанська, 

Гладковицька 

15.  Олевський 2 Олевська, 

Білокоровицька  

16.  Попільнянський 4 Попільнянська, 

Квітнева, 

Андрушківська, 

Корнинська 

17.  Пулинський 2(4) Пулинська, Курненська 

18.  Радомишльський 3 Радомишльська, 
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Вишевицька, Потіївська 

19.  Романівський 2 Романівська, 

Миропільська 

20.  Ружинський 2 Ружинська, 

Вчорайшенська 

21.  Хорошівський  3 Хорошівська, 

Іршанська, 

Новоборівська   

22.  Черняхівський 2 Черняхівська, 

Високівська  

23.  Чуднівський 3 Чуднівська, 

Краснопільська, 

Вільшанська 

Всього: 57  

 

За даними Головного управління статистики в 

Житомирській області станом на 1 січня 2020 року в 

області мешкало 136 295 осіб віком від 14 до 24 років. 

Порівняно з показниками минулого року кількість 

жителів юнацького віку зменшилась на 3 221 особу. 

Моніторинг стану обслуговування юнацтва в 

публічних бібліотеках Житомирської області показав, 

що основні показники роботи з молоддю протягом 

цього року дещо змінилися.  

У обласних, центральних районних, міських ЦБС, 

сільських та публічних бібліотеках ОТГ, що 

обслуговують юнацтво, бібліотечні послуги були 

надані 66 389 (в т. ч. обласні бібліотеки) користувачам, 

що на 7 247 осіб менше в порівнянні з 2019 роком при 

скороченні населення на 3 221 особу. 
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№ 

з/п 

 

Назва району 

Кількість 

користувачів 

юнацького віку 

 

Мережа бібліотек 

  2019 

р. 

2020 

р. 

+/- 2019 

р. 

2020 

р. 

+/- 

1. Андрушівський 2406 1666 -740 22 23 +1 

2. Баранівський 1822 1036 -786 23 22 -1 

3. Бердичівський 2328 1610 -718 35 35 - 

4. Брусилівський 2396 1675 -721 24 24 - 

5. Ємільчинський 1858 1371 -487 24 24 - 

6. Житомирський 4529 5833 +1304 55 57 +2 

7. Коростенський 2296 1886 -410 42 46 +4 

8. Коростишівськи

й 

3222 2594 -628 27 14 -13 

9. Лугинський 1008 1042 +34 17 17 - 

10. Любарський 2559 2108 -451 30 30 - 

11. Малинський 1837 1484 -353 37 41 +4 

12. Народицький 895 984 +89 15 15 - 

13. Новоград-Волин. 2566 2321 -345 47 45 -2 

14. Овруцький 2981 1943 -1038 30 21 -9 

15. Олевський 2490 2411 -79 41 41 - 

16. Попільнянський 1981 1675 -306 23 21 -2 

17. Пулинський 1274 658 -616 9 6 -3 

18. Радомишльський 2462 2818 +356 31 31 - 

19. Романівський 1699 1693 -6 23 24 +1 

20. Ружинський 1813 1391 -422 27 26 -1 

21. Хорошівський 2316 2585 +269 23 22 -1 

22. Черняхівський 2192 1746 -446 30 25 -5 

23. Чуднівський 1848 1598 -250 24 22 -2 

24. м. Бердичів 2184 1699 -485 8 8 - 

25. м. Житомир 1722 5887 +4165 14 14 - 

26. м. Коростень 4725 3967 -758 9 9 - 

27. м. Малин 721 658 -63 3 3 - 

28. м. Новоград-

Волинський 

1956 2150 +194 6 10 +4 
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  6195

8 

5839

0 

-3568 699 676 -39 

+16 

29.  Обласні 

бібліотеки 

(ОУНБ, ОБЮ, 

ОДБ) 

1167

8 

7999 -3679 3 3 - 

 Всього: 7363

6 

6638

9 

-7247 702 679 -23 

 

Обслуговування користувачів юнацького віку 

здійснюють бібліотеки: обласна бібліотека для 

юнацтва, 2 окремі бібліотеки для юнацтва 

(Коростишівська міська бібліотека для юнацтва, 

бібліотека-філіал № 5 міської Новоград-Волинської 

ЦБС), 1 юнацький відділ (Бердичівська міська ЦБС 

«М-Формація»), 3 абонементи (Андрушівська, 

Черняхівська районні бібліотеки та Коростенська 

міська ЦБС), 15 кафедр, 655 груп. 

У Житомирській області кожна бібліотека по-

своєму неповторна, креативна. Бібліотечні працівники 

докладають зусиль, щоб їх заклади стали центром 

життя і розвитку місцевого співтовариства, а також 

долучаються до змін, що відбуваються у громадах. Для 

цього використовують всі можливості і шанси. 

Бібліотекарі прагнуть бути корисними і цікавими 

місцевому населенню, стати більш відкритими, 

пропонують жителям громад нові послуги, подають 

нові ідеї, залучають різні вікові категорії до співпраці. 

Ставлення громадян до бібліотеки поступово 

змінюється, але стереотипи щодо традиційної 

бібліотеки ще залишаються стійкими. Аби зламати ці 

стереотипи, бібліотечні працівники намагаються 
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активно змінити фізичний простір бібліотек, більш 

ефективно використовувати площі та інтер’єри в 

залежності від потреб і кількості відвідувачів, від 

індивідуальної роботи чи групових занять, організації 

та проведення культурно-мистецьких заходів.  

Соціокультурна функція бібліотеки у житті 

місцевої громади залишається пріоритетною. 

Бібліотечні працівники активно відгукуються на всі 

події в житті країни, області, громади, тісно 

співпрацюють з органами влади, закладами культури 

та освіти, громадськими організаціями, місцевими 

краєзнавцями, письменниками, митцями. 

Пандемія COVID-19 внесла кардинальні зміни у 

звичний режим життя населення багатьох країн, у тому 

числі й України, спричинила активізацію важливого 

напрямку діяльності бібліотеки – забезпечення молоді 

бібліотечними послугами онлайн. 

Робота бібліотек у 2020 році здійснювалась у 

несприятливих умовах, спричинених карантином, який 

розпочався наприкінці березня і тривав до кінця року. 

В умовах карантину, тривалих локдаунів, локдаунів 

вихідного дня, коли доступ відвідувачів до бібліотеки 

та проведення масових заходів були заборонені або 

обмежені за кількістю відвідувачів, робота з 

користувачами  здійснювалась як офлайн, так і в 

онлайн-форматі. 

Щоб не втратити зв’язок зі своїми користувачами, 

бібліотекарі переформатовували свої заходи. У 

соціальних мережах працівники бібліотек розміщували 

публікації про книги, читання, письменників та 

рекомендації, що прочитати цікавого на карантині, 
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готували та поширювали матеріали для психологічного 

розвантаження і релаксу, проводили відеоогляди 

літератури, майстер-класи, конкурси, вікторини, 

віртуальні екскурсії, поетичні читання, влаштовували 

онлайн-акції, пропонували віртуальні книжкові 

виставки, рекомендаційні списки літератури, публікації 

про книги, письменників. 

Проаналізувавши матеріали, надіслані публічними 

бібліотеками області, ми відібрали приклади 

найуспішніших бібліотечних проєктів та креативних 

заходів, що були реалізовані бібліотеками у 2020 році, і 

пропонуємо їх вашій увазі.  

Актуальною на сьогодні є проєктна діяльність 

бібліотек. Саме проєктна діяльність дає можливість 

вирішувати важливі проблеми щодо обслуговування 

населення, допомагає залучати потенційних спонсорів, 

зацікавлені організації, сприяє підвищенню іміджу 

бібліотеки в суспільстві. 

Упродовж року 

низку проектів було 

анонсовано молодіжним 

центром «М-Формація», 

що діє при публічній 

бібліотеці з філіями 

Бердичівської міської 

ТГ. Проєкт «Історія одного Героя» був присвячений 

воїнам-землякам, які загинули в АТО. В рамках 

проєкту відбувалися зустрічі з матерями героїв-

земляків, які ділилися спогадами, світлинами та 

найцікавішими моментами з життя синів. 
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Працівниками бібліотеки зібрано біографічні 

відомості про героїв-земляків, фотодокументи, спогади 

рідних та оформлено «Альбом пам’яті». 

У рамках спортивно-хореографічного проєкту «Я 

зможу!» для молоді різного віку проводилися навчання 

з вивчення стилів сучасної хореографії: шейпінг, 

стретчинг. Кожен охочий мав змогу обрати свій стиль 

та вид спортивних занять. А згодом, завдяки постійним 

та наполегливим тренуванням, молодь 

продемонструвала свою майстерність під час 

загальноміського заходу до Дня Державного Прапора. 

Запальні танці є окрасою багатьох заходів, що 

проходять у молодіжному центрі «М-Формація». Такі 

заняття об’єднують нових відвідувачів та постійних 

членів читацького клубу «Гармонія». 

 

Культурно-мистецький проєкт «АRТерія» був 

покликаний познайомити юнаків і дівчат з 

талановитими художниками міста – Олександром 

Гадаєвим, Юрієм Кисельовим та їх роботами. 
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Під час карантину «М-Формація» запустила ряд 

Всеукраїнських онлайн-проєктів: «Історія мого 

успіху», «Через кілометри М-Формація тримає 

зв’язок…», «Молодіжний батл: Хто Кого?», «Казка в 

гостях у «М-Формації». Спікерами проєкту «Історія 

мого успіху» були волонтери з усієї України. Вони 

провели онлайн майстер-класи зі створення листівки в 

техніці скрапбукінг, заняття з користування Adobe 

illustrator для початківців, тренінги, вебінари, 

тематичні онлайн-ігри з представниками Молодіжних 

центрів та бібліотек України. 

 

Вже давно Коростенська центральна міська 

бібліотека ім. Миколи Островського стала творчим 

майданчиком для митців слова, майстрів пензля та 

віртуозів музики. Активні відвідувачі бібліотеки в 

рамках проєкту «Вільний простір» насолоджувались 
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творчими вечорами та мистецькими виставками, 

презентували свою літературну, мистецьку і музичну 

творчість, шукали та 

знаходили однодумців для 

спілкування. В рамках 

проєкту бібліотекарі 

організовували книжкові 

фотозони, виставки-

інсталяції, картинні 

експозиції, проводили вечори музики, майстер-класи, 

бесіди-дискусії. Окрасою читальної зали бібліотеки 

стала експозиція картин «Прийди до серця, Україно, 

благослови добром мене» Катерини Лисової, яку 

авторка присвятила рідній Батьківщині. Художні 

твори, представлені на виставці, привертали увагу 

відвідувачів своєю гармонійністю, багатобарвністю, 

рідними кожному серцю краєвидами. 

А неймовірний концерт класичної гітарної та 

лютневої музики підготував талановитий коростенець 

Тимофій Сердечний. Під час заходу музика 

супроводжувала авторські вірші – проникливі, 

емоційні. Органічно захід доповнювала фотовиставка 

Т.Сердечного і мистецька поличка «Кольори минулих 

зим», де увазі читачів запропонували поетичні збірки 

музиканта-земляка а також нові мистецькі книжкові 

видання з фонду бібліотеки.  

Під час майстер-класу з бісероплетіння юнаки та 

дівчата разом із ГО «Відкрий своє серце» вчилися 

створювати чарівні композиції з бісеру.Увазі 

користувачів було презентовано книжкову виставку 

«Чарівний світ бісероплетіння». Бібліотекарка 
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розповіла про 

походження та 

розвиток художніх 

виробів з бісеру, 

технологію 

виготовлення бісерних 

прикрас, а також 

познайомила молодь з сучасними відомими майстрами 

бісероплетіння. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями 

змінилися шляхи спілкування бібліотекарів з 

користувачами. Під час 

послаблення карантину 

бібліотекарі читальної зали почали 

працювати в рамках проекту 

«Бібліотека суспільного 

простору», змінивши локацію 

всередині бібліотеки на парк 

Древлянський, де пропонували 

містянам переглянути новинки періодичних видань.  

Працівники Овруцької центральної бібліотеки 

імені Андрія Малишка у своїй роботі дедалі 

активніше 

використовують 

інформаційні 

технології. В інтернет-

центрі бібліотеки 

працюють курси 

комп’ютерної 

грамотності для людей 

похилого віку та людей з інвалідністю. Тут бажаючі 
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можуть оволодіти навичками роботи на комп’ютері та 

пошуку інформації в мережі Інтернет, створити власні 

електронні скриньки та акаунти в соцмережах. На 

заняттях вони не лише оволодівають навичками 

користування комп’ютером, а й спілкуються на різні 

теми, цікаво та з користю проводять вільний час. 

Основною метою бібліотечного проєкту «За 

листком державного календаря», що діє при 

Черняхівській центральній бібліотеці є поглиблення 

змісту соціокультурних заходів з національно-

патріотичного виховання, утвердження патріотичних 

цінностей, виховання поваги до культурного та 

історичного минулого України.  

До проєкту долучаються працівники сільських 

бібліотек. Заслуговують на увагу в рамках даного 

проєкту години мужності, години історії, історичні 

хроноскопи, патріотичні флешмоби, що пройшли в 

бібліотеках сіл Видибор, Бежів, Дівочки, Стирти, 

Головино, Сали, Пекарщина, Жадьки, Селянщина, 

Андріїв, Селець. 

Липлянською сільською бібліотекою 

Чоповицької ОТГ серед закладів громади 

започаткована акція «Волонтерський рух: наша сила в 

єдності». Її мета – передати українським воїнам на Схід 

країни не лише слова вдячності і підтримки, а й 

продукти харчування. До всіх добрих, благодійних 

справ долучаються небайдужі земляки. Стаття 

«Сільська бібліотека допомогла солдатам» була 

надрукована в місцевій газеті. Тематичні полички 

«Волонтерство – рух добрих сердець» оформлені в усіх 

бібліотечних закладах громади. 
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У Коростишівській публічній бібліотеці 

впродовж року 

бібліотекарі 

працювали над 

проєктами, що були 

започатковані у 2017 

році - курси 

української мови 

(підготовка до ЗНО), логопедичний гурток 

«Маленькі красномовці. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями курси з української мови (підготовка до 

ЗНО) проводилися бібліотекою в онлайн-форматі. 

У 2020 році в Малинській центральній 

публічній бібліотеці імені Василя Скуратівського 
було започатковано літературно-краєзнавчий проєкт 

«Горизонти творчості», в рамках якого бібліотекарі 

упродовж року популяризували творчість літераторів-

краян. 

Виховання у молоді почуття любові до 

Батьківщини, відданості справі зміцнення державності, 

активної громадянської позиції визначені пріоритетами 

загальнодержавного рівня. Бібліотеки різнобічно 

висвітлюють актуальні події за допомогою 

різноманітних форм роботи з користувачами, що 

сприяє прищепленню почуття патріотизму, 

причетності до історичної долі України. У палітрі 

заходів з патріотичного виховання серед молоді 

особливе місце відводилося відзначенню державних 

свят та історичних подій: Дня Соборності України, Дня 

вшанування пам’яті героїв Крут, Дня Конституції 

України, Дня Державного Прапора, Дня Незалежності 



17 
 

України, Дня захисника України та Дня українського 

козацтва та ін. 

Що таке соборність? На це та інші питання 

знаходили відповіді учасники брейн-рингу «Україна 

Соборна», що відбувся 22 січня 2020 року в обласній 

бібліотеці для юнацтва. Інтелектуальна гра 

складалася з п’яти раундів: 

історичного, географічного, 

літературного, 

народознавчого та 

асоціативного. Для 

учасників були підготовлені 

цікаві, різні за складністю 

питання. Із захопленням і креативністю учасники 

виконували завдання останнього раунду «Асоціація», 

де гравцям потрібно було за допомогою асоціативного 

малюнка показати нашу Батьківщину – Україну. 

Тепла, дружня 

атмосфера, що панувала під 

час гри, допомогла учасникам 

активізувати свої знання, 

пригадати цікаві факти й 

визначні події з історії нашої 

держави, її становлення, 

виявити свої творчі здібності, 

ерудицію, уміння працювати в команді. 

До Дня Героїв Небесної Сотні в Баранівській 

бібліотеці для дорослих та дітей провели годину 

патріотизму «Революція, що змінила країну», до якої 

було розгорнуто виставку-еспозицію «А сотню вже 

зустріли небеса». На захід запросили Сергія Ворощука, 
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вчителя історії Першотравенського ліцею, який 

очолював штаб громадського спротиву в Баранівці у 

2014 році, був учасником подій на Майдані. 

Він ознайомив молодь з 

хронологією подій Революції 

Гідності від перших мирних днів на 

Майдані Незалежності в Києві і в 

Баранівці до відкритого 

протистояння протягом трьох діб 

лютого 2014, коли відходили у 

вічність українці, віддаючи власні 

безцінні життя заради нової 

омріяної України. Сергій Ворощук 

наголосив, що головними цінностями українців є 

почуття гідності та честі, право на самовизначення. Ці 

риси об’єднують наших героїв – борців за свободу та 

незалежність України різних часів: Української 

революції 1917–1921 років, Холодного Яру і 

повстанців 1920–1930-х, Української повстанської 

армії, учасників дисидентського руху, Революції на 

граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності. 

Революція Гідності стала наймасштабнішим протестом 

у новітній історії України, боротьбою українських 

громадян за свої права і 

демократичний європейський вибір. 

Декламування віршів, 

виконання пісень про Майдан, 

перегляд книг та відеосюжетів про 

трагічні події на Майдані, хвилина 

мовчання – усе це справило 
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неабияке враження і не залишило нікого з присутніх 

байдужим. 

Вшановували загиблих на Майдані і в 

бібліотеках сіл Смолдирів, Марківка, Суємці, Гриньки, 

Зеремля, Йосипівка, смт.Полянка. 

До роковин вшанування героїв Небесної Сотні в 

Брусилівській центральній універсальній публічній 

бібліотеці імені Г. М. Ткаченка провели вахту пам’яті 

«На варті наших душ – 

Небесна Сотня». Під час 

заходу згадували 

революційні події та людей, 

завдяки яким змінено хід 

історії нашої держави. Їх 

самовідданістю, силою 

духу і стійкістю можна 

захоплюватися та потрібно наслідувати. Присутні 

вшанували учасників та запалили свічку пам’яті 

мужнім героям Майдану, які віддали своє життя заради 

справедливості, захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи свої права. 

Користувачі мали змогу ознайомитись із 

книжковою виставкою «Майдан Гідності – нескорені 

герої», на якій були представлені книжки, присвячені 

подіям Майдану, Революції Гідності, Небесній Сотні. 

У Народицькій бібліотеці до Дня пам’яті 

захисників України та шостих роковин Іловайського 

котла був проведений вечір пам’яті «Герої не 

вмирають, герої поміж нас…» Усі присутні згадали 

події тієї страшної трагедії та переглянули фільм 

«Іловайський котел. Роковини трагедії». Під час заходу 
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присутні власноруч виготовили квітку соняшника, яка 

стала символом скорботи за загиблими на Донбасі 

українськими героями. Учасники заходу хвилиною 

мовчання вшанували пам’ять загиблих у боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України.    

 

До Дня Соборності України працівники 

Ємільчинської центральної бібліотеки провели 

годину державності «Ми овіяні духом єднання». 

Юнаки й дівчата дізнались про День Соборності 

України – свято, яке відзначається щороку в день 

проголошення Акту возз’єднання Української 

Народної Республіки та Західно-Української Народної 

Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на 

Софійській площі в Києві. Цього ж дня завершився 

процес об’єднання України як суверенної незалежної 

держави. 

Через десятки років наші сучасники у розмаїтті 

жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року поєдналися 

живим ланцюгом злуки від Сходу до Заходу України. 

Ця акція стала символом соборності і неподільності 

нашої держави. Після перегляду відеофільму 
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«Соборність України» молодь висловлювала свої 

міркування щодо історичних подій 1917-1921 років.  

Патріотичні години, години історичної пам’яті, 

літературно-музичні композиції було проведено в 

бібліотеках сіл Березники, Сербівка, Степанівка, 

Горбове, Великий Яблунець, Середи, Мала Глумча.  

До річниці бою під Крутами в Ружинській 

центральній районній бібліотеці відбувся урок 

мужності «Ми пам’ятаємо про ВАС». Щоб 

доторкнутися серцем до подій минулого, бібліотечні 

працівники запросили на захід ровесників тих, хто 

загинув у жорстокому бою під станцією Крути. Факти, 

документальні кадри, 

поетичні рядки, спогади про 

київських студентів, які 

билися під Крутами – не 

лише повернули молодь у 

далекий 1918 рік, але й 

нагадали про боротьбу, що 

дотепер триває на Сході України. Через книги, 

представлені на виставці «Крути – 1918», юнаки та 

дівчата мали змогу глибше познайомитись з подіями 

1918 року. 

Дню Прапора та Дню Незалежності України 

працівники Черняхівської центральної бібліотеки 

присвятили патріотичний тиждень. Користувачі 

бібліотеки мали можливість перевірити свої знання з 

історії України, пригадати традиції та звичаї свого 

народу, взяти участь у флешмобі «Небо і сонце – наш 

прапор ясний». За допомогою відеопоказу книг 

«Державність, вимріяна роками», представлених на 



22 
 

виставці, працівники бібліотеки розповіли про етапи 

становлення державних та народних символів нашої 

держави, демократичний вибір України, розкрили 

значення незалежності – символу споконвічного 

прагнення українського народу. Упродовж всього 

тижня у бібліотеці діяла віконна виставка-інсталяція, 

створена бібліотекарями. 

 

Відзначили День Незалежності і в бібліотеках-

філіалах Коростенської центральної міської 

бібліотеки імені Миколи Островського. Традиційно 

бібліотека-філія №2 готує для містян до цього свята 

заходи і проводить їх у міському парку Древлянський. 

В рамках проєкту «Бібліотека суспільного простору» 

для юних громадян у 2020 році підготували 

патріотичну інтелект-мозаїку «Україно, незборима 

зроду – ти душа великого народу!» Юнаки і дівчата 

брали участь у різноманітних конкурсах, відповідали 

на запитання вікторини, розгадували кросворди, 

відгадували тематичні загадки. Під час виконання 

завдань підлітки продемонстрували свої знання, 

кмітливість і довели, що мають гарні знання з історії 

України, знають українські традиції, пісні, вірші. 
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На завершення заходу бібліотекарі подарували 

учасникам тематичні книжкові закладки і запросили 

стати читачами бібліотек міста.  

Під час відеопривітання – поетичного стріму 

«Україна – то серця, сповнені любов’ю» бібліотекарі та 

користувачі книгозбірні читали патріотичні поезії. 

Відеозахід було доповнено музикою і представлено на 

сторінці бібліотеки у фейсбуці. 

Працівники бібліотек-філіалів №4, №6 

підготували віртуальну книжкову виставку та 

книжкову виставку-подорож.  

До Дня Незалежності України працівники 

Ружинської ЦБ презентували онлайн-галерею «Ми 

будуємо державу», де були представлені роботи 

народних умільців Ружинщини: предмети побуту, 

вишивка, ткацтво, вироби з дерева, інші пам’ятки 

старовини. Увагу глядачів привертали вишиті речі, вік 

яким понад 100 років. 

   

У Малинській центральній публічній 

бібліотеці імені Василя Скуратівського провели 

відкритий мікрофон «Україна. Незалежність. Ми».  
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Під час заходу 

просто неба користувачі 

бібліотеки спілкувалися з 

поетами-краянами, брали 

участь у книжковому 

патріотичному флешмобі 

«Для України воля стала 

долею», розгадували 

кросворди «Україна в 

умовах незалежності» та 

«Україна в особистостях», 

демонструючи гарні 

знання з історії, культури, 

традицій України.  

Бібліотекарі організували книжкову виставку 

«Україна XXI століття: 

незалежність – вибір українського 

народу», де представили книги про 

історичне минуле нашої держави, 

про козацьку добу, видатних 

українців, матеріали з періодичних 

видань. Під час презентації книг та 

журналів юнаків та дівчат 

запрошували відвідати бібліотеку. 

Завершився захід поетичним флешмобом «Моя 

Україна».  

До Дня пам’яті захисників України в фойє 

бібліотеки відвідувачі мали змогу переглянути 

виставку-інсталяцію: «Живі поки пам’ятаємо». 

У 2020 році за ініціативи обласної бібліотеки для 

юнацтва при підтримці Департаменту культури, молоді 
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та спорту Житомирської обласної державної 

адміністрації у публічних бібліотеках Житомирської 

області була проведена обласна акція «Синьо-

жовтень» до Дня українського козацтва та Дня 

захисника України.  
Упродовж жовтня в акції взяли участь 

користувачі 29 бібліотек – Любарської, Черняхівської 

та Малинської ЦРБ імені Василя Скуратівського, 

Романівської районної бібліотеки для дорослих, 

Бердичівської центральної міської бібліотеки, 

Коростенської центральної міської бібліотеки імені 

Миколи Островського, Ємільчинської центральної 

бібліотеки Ємільчинської селищної ради ОТГ, 

Чоповицької ОТГ Малинського району, користувачі 

сільських бібліотек і міських бібліотек-філіалів 

області: сіл Панасівка, Филинці, Липне, Мотовилівка, 

Великі Деревичі, Малий Браталів, Кириївка, Юрівка, 

Привітів (Любарський район), Гордіївка, Биківка, 

Камінське, Врублівка, Романівка (Романівський район), 

Новобратське, Йосипівка (Чоповицька ОТГ 

Малинського району) та бібліотеки-філіали № 2, 3, 4, 5 

(Коростенська ЦБС), бібліотеки-філіали № 5, 6 

(Бердичівська ЦБС).  

Масові заходи із патріотичного виховання, що 

відбулися в рамках акції «Синьо-жовтень», 

бібліотекарі Житомирського регіону наповнили 

інноваційними формами, запроваджуючи сучасні 

методики їх проведення. При цьому бібліотекарі 

дотримувалися карантинних вимог та рекомендацій. 

Детальніше про акцію читайте за посиланням: 

https://ylibrary.zt.ua/oblasni-aktsiji/52-sinozovten.html 

https://ylibrary.zt.ua/oblasni-aktsiji/52-sinozovten.html
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З огляду на те, що Україна обрала свій шлях у 

Європейську спільноту, а 2020 рік оголошено Роком 

Європи в Україні, питання євроінтеграції були і 

залишаються важливими для бібліотек. З метою 

ознайомлення користувачів із  сучасним життям 

Європи і європейців, популяризації європейської та 

української культурної спадщини, сприяння 

налагодженню і зміцненню зв’язків з європейськими 

народами, працівники бібліотек області проводили 

різноманітні інформаційно-культурні заходи.  

Фахівці обласної бібліотеки для юнацтва до 

Дня Європи в Україні підготували 

для користувачів соціальних 

мереж «Фейсбук» та «Інстаграм» 

вікторину «Чи знаєш ти країни та 

письменників ЄС?», а на сайті 

бібліотеки користувачам для 

перегляду була запропонована 

віртуальна виставка «Україна – 

Європа: відкриті обрії». Для 

учасників гуртка з вивчення 

німецької мови «Німецька мова для початківців» та для 

учасників клубу з вивчення англійської мови «English 

Explorers club» – проведені тематичні заняття: 

«Традиції європейців. Німеччина», «Англійські 

традиції». 

Щоб акцентувати увагу користувачів, особливо 

молодіжної авдиторії, на значимості 

євроінтеграційного процесу для України, працівники 

обласної бібліотеки для юнацтва здійснювали 

просвітницьку діяльність не лише до Дня Європи, а й 
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протягом усього року. Зокрема в читальному залі, до 

уваги відвідувачів постійно оновлювався 

євроінтеграційний куточок «Україна – в Європі. 

Європа – в Україні», книжкові виставки «Вивчай 

англійську – подорожуй світом» та «Німецька мова: 

цікаво, сучасно, перспективно». Онлайн-користувачам 

було запропоновано ряд тематичних публікацій у 

соціальних мережах, ігри німецькою мовою в 

онлайнових сервісах LearningApps.org та Kahoot. 

Відбулися заходи з нагоди святкування Дня 

Європи і в бібліотеках-філіалах 

Коростенської центральної 

міської бібліотеки імені 

Миколи Островського. 

Бібліотекарі центральної 

бібліотеки підготували 

літературно-інформаційний 

відеокалейдоскоп 

«Європейський віночок», під 

час якого інтернет-користувачі 

мали нагоду мандрувати країнами Європи.  

Бібліотекарі зачитували 

поетичні рядки, уривки з 

прозових творів та надавали 

коротку історико-географічну 

інформацію про найбільші 

країни європейського 

континенту. Через пандемію 

та карантинні обмеження захід 

провели дистанційно. 

Відеокалейдоскоп «Європейсь
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кий віночок» можна переглянути за посиланням: https:/

/www.youtube.com/watch?v=QFvEIIw33OE&featur&fbcli

d=IwAR06hTkBKFxynBqDVlTbFxsdm03Pv1J0rhxQhIm

Dsivs-I2doT3mSjy7CI 

Для читачів юнацького абонементу ЦБ цікавим 

був інформаційний стенд з краєзнавчою інформацією 

до року Європи «Україна – Європа: спільна історія – 

спільні цінності».  

Читачів бібліотеки-філії № 2 зацікавила 

книжкова онлайн-виставка 

«Відкрий Європу для 

себе!», де віртуальні 

користувачі мали змогу 

ознайомитись з 

багатожанровою 

літературою, мистецтвом, 

визначними пам’ятками та національними стравами 

європейських країн. 

Користувачі бібліотеки-філії № 1 стали 

учасниками вook-вояжу 

«Європо smiletome» 

(захід проходив офлайн) 

та онлайн подорожі 

«Мандруємо Європою», 

під час яких ознайомилися 

з устроєм життя 

європейців, традиціями та 

обрядами, милувались чудовими європейськими 

краєвидами. А під час інтелектуальної гри «Я їду, їду, 

їду…» користувачі перевіряли свої знання про країни 

Європейського континенту. Наприкінці учасники 

https://www.youtube.com/watch?v=QFvEIIw33OE&featur&fbclid=IwAR06hTkBKFxynBqDVlTbFxsdm03Pv1J0rhxQhImDsivs-I2doT3mSjy7CI
https://www.youtube.com/watch?v=QFvEIIw33OE&featur&fbclid=IwAR06hTkBKFxynBqDVlTbFxsdm03Pv1J0rhxQhImDsivs-I2doT3mSjy7CI
https://www.youtube.com/watch?v=QFvEIIw33OE&featur&fbclid=IwAR06hTkBKFxynBqDVlTbFxsdm03Pv1J0rhxQhImDsivs-I2doT3mSjy7CI
https://www.youtube.com/watch?v=QFvEIIw33OE&featur&fbclid=IwAR06hTkBKFxynBqDVlTbFxsdm03Pv1J0rhxQhImDsivs-I2doT3mSjy7CI
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висловлювали думки щодо того, який внесок вони 

можуть зробити у розвиток нашої держави, піднесення 

її до рівня найрозвиненіших країн Європи. Багато 

цікавого і загадкового, що приховує в собі Європа, 

побачили користувачі бібліотеки-філії № 4 під час 

віртуальної подорожі «Десять столиць Європи». 

Інформаційний відеокруїз «Дізнайся більше про 

Європу» здійснили користувачі бібліотеки м. Малина. 

Під час заходу відвідувачі ознайомилися із структурою 

Європейського Союзу, віртуально відвідали найбільші 

країни ЄС. Мандрівка кожною країною 

супроводжувалася музичними шедеврами, за якими 

впізнають ці країни в світі. Наприкінці заходу юнаки та 

дівчата підтвердили власну ерудицію, відповівши на 

питання вікторини «Що ти знаєш про Європу?» 

У Малинській центральній публічній 

бібліотеці імені Василя Скуратівського, де діє Пункт 

європейської інформації (ПЄІ), бібліотекарі 

презентували інформаційну онлайн-панораму 

«Багатолика Європа», познайомили користувачів з 

історією, культурою, літературою Європи та привітали 

всіх святковою онлайн-листівкою. 

Бібліотекарі Молодіжного центру «М-

Формація», що діє при публічній бібліотеці з 

філіями Бердичівської міської ТГ напередодні 

новорічних свят створили зону відпочинку 

«Бердичівська центральна в стилі Хюге» в 

скандинавському стилі. Хюге – це мистецтво бути 

щасливим та знаходити щастя в дрібницях.  

Читачі знайомилися з літературою, традиціями країн 

Європи, спілкувалися з друзями. 
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Все більшого звучання набирають у суспільстві 

питання виховання екологічної культури молоді. 

Причина сучасної екологічної кризи пов’язана з 

проблемами, що маємо в екологічній освіті і культурі. 

Підвищення екологічної культури, формування 

екологічного мислення – одне з важливих завдань, над 

якими працюють бібліотеки Житомирщини. Упродовж 

року одні бібліотеки приділяли більше уваги питанням 

екологічного виховання, інші – менше, але жодна з них 

не залишила цю тему поза увагою.  

В обласній бібліотеці для юнацтва діяла акція 

«Зелений квітень в юнацькій». Працівники юнацької 

упродовж місяця створювали цикли публікацій та 

розміщували їх в соціальних мережах: до Дня птахів, 

до Дня екологічних знань, до Міжнародного дня 

Матері-землі, до Дня довкілля. 

Бібліотеками Черняхівської центральної 

бібліотеки накопичений багатий досвід виставкової 

роботи в галузі екологічної просвіти.  
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Поруч з традиційними книжковими виставками в 

бібліотеках сіл Горбулів Андріїв, Бежів, Жадьки, 

Росівка, Сали, Пекарщина, Дівочки, Селянщина 

організовувалися виставки-застереження, виставки 

однієї книги, виставки-настанови, виставки-екскурсії, 

виставки-експозиції, виставки-запитання, виставки-

роздуми, оформлялися екологічні календарі, 

створювалися буклети. 

До дня довкілля працівники Коростенської 

ЦМБ підготували екологічний відеоорієнтир 

«Відповідальне споживання: як зробити життя навколо 

себе екологічнішим?» Під час перегляду юнаки та 

дівчата дізналися  про те, як долучитися до збереження 

природних ресурсів та зробити своє життя 

екологічнішим, ознайомилися з екопорадами, що 

допоможуть зробити довкілля чистішим і безпечнішим.  

Бібліотекарі філії №2 Коростенської 

центральної міської бібліотеки імені Миколи 

Островського до Дня батарейки та 275-річчя від дня 

народження Алессандро Вольта, італійського фізика і 

винахідника електричної батарейки, провели 

екологічну акцію «Батарейки: шкода для 
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навколишнього середовища». З цією метою в 

бібліотеці обладнали спеціальну скриньку для 

збирання використаних 

батарейок. Під час бесіди 

«Як зменшити шкоду 

батарейок для 

навколишнього 

середовища?» учні 

переглянули пізнавальний 

мультиплікаційний фільм 

«Батарейки» і дізналися, що батарейка є 

найтоксичнішим елементом побутового сміття. 

Бібліотекарі закликали присутніх не викидати 

відпрацьовані батарейки, а здавати їх у скриньки для 

збору, встановлені у торговельних мережах. 

До Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища працівники Малинської Центральної 

публічної бібліотеки імені Василя Скуратівського 
запропонували своїм користувачам відеопрезентацію 

«Природа – джерело краси» та презентували виставку-

адвайзер «Дізнайся і збережи!» 

Молодь Молодіжного центру «М-Формація», 

що діє при публічній бібліотеці з філіями 

Бердичівської міської територіальної громади 
розширювала та поглиблювала екологічні знання під 

час заходів інформаційно-просвітницької кампанії 

«Діємо локально – вирішуємо екологічну проблему 

глобально». Вони неодноразово прибирали міський 

пляж, виготовляли сучасні  екоторбинки, вчилися 

правильно сортувати сміття та грали в екологічні ігри. 
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Краєзнавство є одним з пріоритетних напрямків 

роботи кожної книгозбірні Житомирського регіону. 

Бібліотекарі постійно в пошуку нових форм, 

розширюють коло і зміст завдань з вивчення свого 

регіону, його історії, сучасного стану та перспектив 

розвитку. 

Популяризації літератури про рідний край 

приділяється велика увага працівниками відділу 

обслуговування Коростенської центральної міської 

бібліотеки імені Миколи Островського. 

До 65-річчя від дня народження 

журналіста, письменника-земляка 

Валерія Нечипоренка бібліотекарі ЦБ 

познайомили користувачів з його 

творчістю. На своїй сторінці у мережі 

«Фейсбук» розмістили цитати, що 

мотивують із книги В.Нечипоренка 

«Півтори тисячі слів».  

До 70-річного ювілею поета-

земляка Петра Камінського в бібліотеці підготували 

літературний портрет «А дійсність – тільки вірш і ліри 

чистий тон», що розмістили на сервісі Calameo.  
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Для ознайомлення інтернет-користувачів з 

життєвим та творчим шляхом поета працівники 

бібліотеки розмістили статтю на блозі ЦБС та подали 

статтю про поета-земляка у енциклопедію «Вікіпедію». 

 

 

 

 

 

 

 

До ювілею журналіста, письменника-земляка 

Віктора Васильчука працівники ЦБ підготували 

відеовітання «Веселих дум і 

світлих, гарних мрій», яке 

продемонстрували під час 

творчого вечора 

письменника. Увазі 

присутніх у палаці культури 

ім. Т.Шевченка 

запропонували книжкову виставку «У слові і повчанні 

живе його душа». 

У 2020 році на державному рівні відзначалося 

1075 років з часу першої писемної згадки про 

Коростень. До цієї дати бібліотекарі філії №2 

підготували краєзнавчу відеорозвідку, де представили 

родинне дерево древлянської столиці, корінь якого 

сягає сивої давнини, а постаті увіковічнені в 

Центральному парку Древлянський. У відео вони 

розповіли про князя Мала, княгиню Ольгу, Малушу, 

молодого князя Володимира Святославовича та 
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Добриню. Адже всі ці постаті залишили яскравий 

спогад в історії древнього міста. Бажаючі мали змогу 

перевірити свої знання з історії Коростеня, 

відповідаючи на запитання онлайн-вікторини. 

Працівники Малинської центральної публічної 

бібліотеки імені Василя Скуратівського проводили 

та організовували заходи, присвячені ювілейним датам 

краєзнавчого календаря 2020 року.  

Це літературний портрет до 125-річчя від дня 

народження Максима Рильського «Оборонці рідного 

слова: ювіляри 2020 року – Максим Рильський», 

онлайн-виставки: до 150-річчя від дня народження 

російського письменника О. Купріна «Закоханий в 

земну красу», до 100-річчя від дня народження 

українського поета, прозаїка і драматурга Наума 

Тихого «Наум Тихий – поет своєї доби», до 150-річчя 

від дня народження письменника Василя Гроссмана, із 

циклу «Штрих до портрету «Життя і доля Василя 

Гроссмана», краєзнавча година до 110-річчя від дня 

народження педагога, доктора архітектури А. 

Добровольського «Архітектор А. Добровольський», 

краєзнавчо-літературний похід «Малинщина на 

історичних паралелях». 

Цикл заходів у 

режимі онлайн провели 

бібліотекарі до 81-ї 

річниці від дня 

народження Василя 

Скуратівського, вченого 

народознавця, фольклориста, етнографа і письменника, 

ім’я якого носить бібліотека. Відкрили цикл 
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презентацією виставки-посвяти «Василь 

Скуратівський: його ім’я носить наша бібліотека». 

Онлайн-екскурсія «У Василевій світлиці», онлайн-

презентація «На гостину до Василя» продовжили 

популяризацію творчої спадщини цієї неординарної 

особистості. 

Кожного місяця 

відкриває сторінку 

народознавчий календар, 

що є доповненням 

народознавчої книжкової 

виставки «У Василевій 

світлиці». До зимових свят 

користувачам ЦРБ було презентовано народознавчу 

виставку-інсталяцію «Виставка під ялинку». 

В онлайн-режимі пройшов День 

вишиванки - онлайн-презентація «Одягни вишиванку, 

країно моя». 

Виставка-посвята «В ім’я духовної єдності» та 

вебмандрівка «Духовні святині України» розкрили 

перед користувачами книгозбірні світи нашої давньої 

історії, культури, народних звичаїв і традицій українців 

ще за часів Київської Русі. 

З метою вшанування традицій, звичаїв і обрядів, 

збереження зв’язку поколінь працівники обласної 

бібліотеки для юнацтва організовували народознавчі 

свята, зустрічі. 

Через карантинні обмеження, що зачинили двері 

бібліотеки для відвідувачів, напередодні великого 

християнського свята Великодня працівники юнацької 

підготували для користувачів соціальних мереж 
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народознавчий плакат за книгою Василя 

Скуратівського «Місяцелік». 

Однією з найцікавіших українських традицій є 

Андріївські вечорниці. До Дня святого Андрія 

Первозванного в бібліотеці такі вечорниці відбулися у 

форматі онлайн за участі 

наукових співробітників 

відділу етнографії 

Житомирського 

краєзнавчого музею Надії 

Борисової та Ольги 

Бабської. Фахівці 

розповіли про традиції, 

звичаї та обряди одного з найулюбленіших народних 

свят, що відзначається 13 грудня і відкриває цикл 

зимових свят. Цікавою була розповідь про обрядовий 

одяг українців, його значення та походження. В 

зв’язку з тим, що традиційною частиною вечорниць є 

ворожіння, наукові співробітники відтворили декілька 

жартівливих прикладів ворожіння на майбутнього 

судженого, визначивши 5 найбільш поширених: на 

сірниках, на папірцях, на чоботах, на тіні, з 

допомогою перехожого. Проте, наголосили науковці-

етнографи, варто пам’ятати, що до результатів 

Андріївських ворожінь треба ставитися з почуттям 

гумору, адже доля – це те, що створюємо ми самі. 

Захід був цікавим, пізнавальним, веселим та 

згуртував велику кількість онлайн-глядачів. Відео 

можна переглянути за посиланням: 

https://ylibrary.zt.ua/42-grudnevi-vechornici.html.  

https://ylibrary.zt.ua/42-grudnevi-vechornici.html
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Не менш важливим в культурі українців є Свято 

Миколая. Напередодні свята в юнацькій відбувся 

майстер-клас із виготовлення флікерів – брелків зі 

світловідбиваючими елементами на тему «Миколая 

чекай, та про безпеку дбай!» Разом з ведучими 

онлайн-глядачі мали змогу власноруч виготовити 

оригінальні та корисні подарунки-сувеніри, аби 

привітати і водночас подбати про безпеку близьких. 

До Новорічно-різдвяних свят працівники 

юнацької також провели для відвідувачів бібліотеки 

майстер-клас із виготовлення зимового декору 

«Майстерня зимових справ». Багатьох відвідувачів 

зацікавила виставка літератури «Дивосвіт різдвяних 

свят». 

Андріївські вечорниці в поліських народних 

традиціях пройшли в Народицькій селищній 

бібліотеці. Завдяки інтер’єру сільської хати, предметам 

побуту та оберегам 

старовинної української 

сім’ї, скомпонованим в 

етнографічну композицію, 

аудіозаписам українських 

пісень  учасники та 

глядачі заходу  занурилися 

у староукраїнську стихію та 

відтворили, як на Андрія дівчата ворожили, щоб 

зазирнути у майбутнє і дізнатися про майбуйтню долю. 

А хлопці, навпаки, бешкетували, бо така їх вдача в цей 

день, заважати ворожінню і розважати дівчат. 

Завершилося дійство цікавою грою – кусанням 

калити та частуванням варениками. 
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Народні пісні, щирий сміх, приємна 

атмосфера залишили незабутні враження і теплий 

спогад у молоді, а відео набрало чимало переглядів у 

соціальних мережах. 

 

Напередодні Дня Святого Миколая працівники 

Молодіжного центру «М-Формація», що діє при 

публічній бібліотеці з філіями Бердичівської міської 

ТГ у Відкритій студії телеканалу СК-1 (м. Житомир) у 

прямому ефірі  розповіли 

про акції та заходи, 

присвячені Дню Святого 

Миколая, а також ділилися 

досвідом роботи, новими 

ідеями та гарним настроєм. 

Діяльність сільських 

бібліотек тісно пов’язана з громадою села. Свята та 

різноманітні масові заходи – це майже єдине змістовне 

дозвілля на селі, тому бібліотечні працівники мають 

багато цікавих ідей, прагнуть, щоб їх бібліотеки жили 

повноцінним життям, повною мірою виконуючи 

функції інформаційних, культурних і дозвіллєвих 

установ. 

До новорічно-різдвяних свят 

бібліотеки Баранівської ОТГ 

організовували та проводили цікаві 

заходи. Конкурси колядок та 

щедрівок, різдвяні читання відбулися в 

с.Полянки, виставка-вітання, 

народознавча година, година розваг – 
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в Баранівській бібліотеці для дорослих та дітей. 

У кожній бібліотеці створено краєзнавчо-

народознавчі куточки: «Мій рідний край – життя мого 

перлина», «Люблю тебе, чарівний краю мій», «Духовна 

криниця українських традицій», «Від землі, від роси, 

від любові – ти живеш моє рідне село», «Мій край – 

моя історія життя» тощо. 

Вже котрий рік поспіль бібліотеки Баранівської 

ОТГ беруть активну участь в святкуванні Дня міста. 

Яскрава виставка робіт народних майстрів «Баранівко 

моя! Стоїш ти над Случем…», виставки з циклу «Дари 

осені», креативна фотозона «Я люблю своє місто» від 

бібліотекарів зацікавили відвідувачів свята і цього 

року. 

 

До Всесвітнього Дня української хустки 

бібліотечні працівники Овруцької центральної 

бібліотеки ім. Андрія Малишка долучилися до 

Всеукраїнського флешмобу 

«Зроби фото з хусткою», що 

відбувався під хештегом 

#Ukr_Hustka_record. Кожна 

сільська бібліотека стала 

учасником цього заходу, а 

працівники Овруцької ЦБ 
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підготували фінальне відео. 

Відбувся флешмоб до Всеукраїнського дня 

хустки і в Черняхівській центральній бібліотеці. 

На свято вишиванки працівники КЗ 

«Чоповицька публічна бібліотека» запросили 

майстриню Раїсу Мойсієнко. Вона поділилися 

секретами вишивання, які майстерно перейняла від 

своєї прабабусі, бабусі, мами та продемонструвала свої 

роботи. 

День вишиванки відзначили бібліотекарі і читачі 

Новобратської та Йосипівської 

сільських бібліотек Чоповицької 

ОТГ онлайн-заходом «Свято 

Вишиванки». 

Бібліотеки області були 

активними учасниками обласних, 

Всеукраїнських заходів, що 

спонукали колективи до творчого 

пошуку, сприяли зростанню 

авторитету книгозбірень серед юнацької читацької 

авдиторії.  

З метою активізації роботи бібліотек у напрямку 

поліпшення інформаційно-бібліографічного 

обслуговування користувачів шляхом підготовки 

методико-бібліографічних, рекомендаційних та інших 

видань, що сприяли б розвитку творчих, професійних, 

пізнавальних здібностей фахівців, формуванню 

навичок прогресивного мислення та бачення нових 

ідей у процесі створення власного продукту обласна 

бібліотека для юнацтва долучилася до проведення 

Всеукраїнського конкурсу методичних видань 
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«Фонтан ідей у бібліотечних виданнях», 
організованого Державною бібліотекою України для 

юнацтва. Перемогу у І регіональному турі здобула 

Коростенська центральна міська бібліотека імені 

Миколи Островського ЦБС м. Коростеня. Роботу 

переможців конкурсу та матеріали обласної бібліотеки 

для юнацтва було надіслано до Оргкомітету ДБУ для 

юнацтва для участі у ІІ відбірковому турі. 

Обласною бібліотекою для юнацтва за підтримки 

Департаменту культури, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації було організовано та 

проведено Другу Школу молодого бібліотекаря 

«Бібліотека. Формат молоді». До навчань онлайн на 

платформі Zoom долучилися молоді бібліотечні 

працівники, які працюють з юнацтвом і бажають 

розвиватися далі у своїй професії. Це бібліотекарі 

центральних районних бібліотек, міських бібліотек 

ЦБС, публічних бібліотек ОТГ, сільських бібліотек, що 

обслуговують юнацтво в Житомирському регіоні, 

бібліотекарі вищих навчальних закладів та шкільних 

бібліотек м. Житомира. Програма Школи була 

насиченою та різноманітною. Учасники навчань 

слухали лекції спікерів, виконували практичні домашні 

завдання, брали участь у майстер-класах. 

Детальніше про Школу молодого бібліотекаря 

читайте за посиланням:https://junbiblzt.at.ua/news/druga

_shkola_molodogo_bibliotekarja_vidbulas_v_junackij/202

0-11-10-1126 

Ми вдячні колегам за підтримку наших ініціатив 

і сподіваємось на подальшу співпрацю та розвиток 

бібліотечної справи на Житомирщині.

https://junbiblzt.at.ua/news/druga_shkola_molodogo_bibliotekarja_vidbulas_v_junackij/2020-11-10-1126
https://junbiblzt.at.ua/news/druga_shkola_molodogo_bibliotekarja_vidbulas_v_junackij/2020-11-10-1126
https://junbiblzt.at.ua/news/druga_shkola_molodogo_bibliotekarja_vidbulas_v_junackij/2020-11-10-1126
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