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Динамічні перетворення в усіх сферах життя 

суспільства впливають на розвиток бібліотек. Адже 

сучасною бібліотека є тільки тоді, коли вона постійно 

розвивається, цілеспрямовано працює над поліпшенням 

якості бібліотечних послуг, забезпечує потреби 

користувачів, що і визначає її майбутні можливості і 

перспективи розвитку. 

Місія бібліотеки сьогодні – гармонізувати сучасне 

суспільство, зробити життя громади більш змістовним, 

насиченим цікавими подіями та зустрічами. Публічні 

бібліотеки Житомирщини протягом 2019 року працювали, 

відповідаючи на виклики часу, організовували 

інтелектуальну і творчу атмосферу, об’єднували читанням 

населення місцевих громад; розширювали бібліотечний 

простір своїх бібліотек, виходячи на вулиці і в парки; 

залучали нових користувачів та активно впроваджували 

інноваційний досвід колег і удосконалювали свою 

професійну майстерність, підтверджуючи її рівень у 

професійних конкурсах. 

Бібліотечне обслуговування населення Житомирської 

області у 2019 році здійснювали 702 книгозбірні, з них: 3 

– обласні, 699 –  центральні районні, міські, сільські та 

публічні бібліотеки об’єднаних територіальних громад. 

У порівнянні з минулим роком загальна кількість 

бібліотек скоротилася на 50 установ (в Овруцькому 

районі – на 26 бібліотек, у Народицькому районі – на 5 

бібліотек, у Чуднівському – на 4, Новоград-Волинському, 

Пулинському, Черняхівському районах – на 3, 

Бердичівському, Радомишльському районах – на 2, 

Андрушівському, Малинському, Романівському, 



 4 

Ружинському, Хорошівському районах та в місті 

Житомирі  – на 1 бібліотеку). 

В області діє 8 ЦБС: 40 книгозбірень входять до 

складу 5 міських ЦБС (Бердичівської, Житомирської, 

Коростенської, Новоград-Волинської, Малинської), 87 

бібліотек – до 3 районних ЦБС (Хорошівської, 

Попільнянської, Олевської). 

У 2019 році в Житомирській області 

продовжувалися процеси реформування, пов’язані з 

децентралізацією, адміністративно-територіальною 

реформою, створенням об’єднаних територіальних 

громад. На кінець 2019 року в області створено 51 ОТГ, 

до складу яких увійшло 400 публічних бібліотек. У 2019 

році були створені Гришковецька ОТГ, Райгородоцька 

ОТГ, Швайківська ОТГ (Бердичівський район), 

Вчорайшенська ОТГ (Ружинський район), Лугинська 

ОТГ. 

 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 4 Тетерівська, Станишівська, Оліївська, 

Глибочицька  

7. Коростенський 2 Ушомирська, Горщиківська  

8. Коростишівський 1 Коростишівська 

9. Лугинський 1 Лугинська 

10. Любарський 1 Любарська  

11. Малинський 1 Чоповицька  
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За даними Головного управління статистики в 

Житомирській області станом на 1 січня 2019 року в 

області мешкало 139 516 осіб віком від 14 до 24 років. 

Порівняно з показниками минулого року кількість 

жителів юнацького віку зменшилась на 3 740 осіб. 
Кількість жителів 

юнацького віку в 

Житомирській області 

2017 рік 2018 рік 

 143256 139516 

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 бібліотеках та публічних 

бібліотеках ОТГ, що обслуговують юнацтво, бібліотечні 

послуги були надані 73 636 (в т. ч. обласні бібліотеки) 

12. Народицький 1  Народицька 

13. Новоград-Волин. 4 Брониківська, Городицька, Чижівська, 

Піщівська  

14. Овруцький 2 Овруцька, Словечанська 

15. Олевський 2 Олевська, Білокоровицька  

16. Попільнянський 4 Попільнянська, Квітнева, 

Андрушківська, Корнинська 

17. Пулинський 4 Пулинська, Курненська, Мартинівська, 

Соколівська 

18. Радомишльський 3 Радомишльська, Вишевицька, Потіївська 

19. Романівський 1 Миропільська 

20. Ружинський 1 Вчорайшенська 

21. Хорошівський  3 Хорошівська, Іршанська,  Новоборівська   

22. Черняхівський 2 Високівська,  Вільська   

23. Чуднівський 3 Чуднівська, Краснопільська, 

Вільшанська 

 Всього: 51  
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користувачам, що на 3 125 осіб менше в порівнянні з 2018 

роком при скороченні населення на 3 740 осіб. 
   

 

Назва району Кількість 

користувчів юнацького віку 

Мережа бібліотек 

  2018 р. 2019 р. +/- 2018 р. 2019 р. +/- 

1. Андрушівський 2246 2406 +160 23 22 -1 

2. Баранівський 1935 1822 -113 23 23 - 

3. Бердичівський 2481 2328 -153 37 35 -2 

4. Брусилівський 2245 2396 +83 24 24 - 

5. Ємільчинський 1967 1858 -109 24 24 - 

6. Житомирський 4836 4529 -307 55 55 - 

7. Коростенський 2239 2296 +57 42 42 - 

8. Коростишівський 3607 3222 -385 27 27 - 

9. Лугинський 1002 1008 +6 17 17 - 

10. Любарський 2560 2559 -1 30 30 - 

11. Малинський 1857 1837 -20 38 37 -1 

12. Народицький 1005 895 110 20 15 -5 

13. Новоград-Волин. 2726 2566 -160 50 47 -3 

14. Овруцький 4184 2981 -1203 56 30 -26 

15. Олевський 2681 2490 -191 40 41  +1 

16. Попільнянський 1943 1981 +38 23 23 - 

17. Пулинський 950 1274 +826 12 9 -3 

18. Радомишльський 2088 2462 +374 33 31 -2 

19. Романівський 1563 1699 +136 24 23 -1 

20. Ружинський 2103 1813 -290 28 27 -1 

21. Хорошівський 2754 2316 -438 24 23 -1 

22. Черняхівський 2186 2192 +6 33 30 -3 

23. Чуднівський 2172 1848 -324 28 24 -4 

24. м. Бердичів 1994 2184 +190 8 8 - 

24. м. Житомир 2390 1722 -668 15 14 -1 

26. м. Коростень 3377 4725 +1348 8 9 +1 

27. м. Малин 631 721 +90 3 3 - 

28. м. Новоград-

Волинський 

2092 1956 -136 4 6 +2 

  63814 61958 -1856 749 699 -50 

 29. Обласні 

бібліотеки (ОУНБ, 

ОБЮ, ОДБ) 

12947 11678 -1269 3 3 - 

  76761 73636 -3125 752 702 -50 
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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), 17 кафедр, 676 груп. 

У Житомирській області кожна бібліотека по-своєму 

неповторна, креативна і всіляко намагається задовольнити 

потреби своїх користувачів. 

Проаналізувавши матеріали, надіслані публічними 

бібліотеками області,  ми відібрали приклади 

найуспішніших бібліотечних проєктів та креативних 

заходів, що були реалізовані  бібліотеками в 2019 році, і 

пропонуємо їх вашій увазі.  

У роботі з юнацтвом бібліотеки області 

використовують як традиційні, так і сучасні форми 

масової роботи: зустрічі з письменниками, презентації 

книг, літературні вікторини, конкурси, тренінги, майстер-

класи, квести, акції, заходи у форматі «живої книги» 

тощо. 

Щоб бути центром тяжіння, привабливим для 

молодіжної аудиторії та місцевої громади, бібліотека 

потребує динамічного розвитку. Бібліотеки області 

шукають інноваційні методи залучення юнаків і дівчат до 

читання. Актуальною сьогодні є проєктна діяльність 

бібліотек, в основу якої закладаються вже відомі 

бібліотечні форми і заходи. Адже робота в проєктному 

режимі стимулює фахівців до пошуку нетрадиційних 

підходів у всьому спектрі діяльності бібліотеки. 
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Олевська цетральна міська бібліотека взяла участь у 

проєкті «Центр освіти дорослих як платформа розвитку 

місцевої громади». В рамках проєкту було проведено 

фокус-групове дослідження «Місце бібліотеки в 

інформаційно-культурному просторі нашого міста», 

результатом якого стало відновлення роботи «Клубу 

цікавих зустрічей». Під час засідань молодь зустрічається 

з відомими поетами та письменниками краю, бере уроки 

поетичної творчості, презентує власні поетичні та прозові 

твори. Так у 2019 році був проведений вечір авторської 

поезії «Поезія – це завжди неповторність, якийсь 

безсмертний дотик до душі», вечір-спогад: «Стежками 

пам’яті» (зустріч з автором книги Галиною Гученко) та 

поетичний вечір з Євою Пономаренко «Я – калинова 

гілочка народу».  

Бібліотеки ЦБС 

міста Коростеня у своїй 

роботі дедалі активніше 

використовують 

інноваційні технології. При 

інноваційно-

інформаційному центрі 



 9 

центральної бібліотеки працює школа комп’ютерної 

грамотності «Освіта протягом життя» для всіх, хто бажає 

оволодіти навичками роботи на комп’ютері та пошуку в 

мережі «Інтернет». Заняття проходять у невеликих групах 

за принципом «від простого до складного». Теми – 

різноманітні: знайомство з основами роботи на 

комп’ютері, створення документів Word та папок, 

структура та можливості мережі Інтернет, пошук 

інформації в Інтернеті та її збереження, прослуховування 

аудіо та відео файлів, електронна пошта, соціальна 

мережа «Фейсбук», використання скайпу для голосового 

та відео зв’язку.  

Для молодих користувачів – відвідувачів 

інноваційно-інформаційного центру бібліотеки-філіалу № 

2 був проведений бібліогід «Ютуб святкує День 

народження», мета якого розвиток навичок користування 

ютуб-каналом, вміння знайти необхідний відеоматеріал з 

певної теми. Користувачі взяли участь у інформаційній 

хвилинці, вікторині «Що ти знаєш про Ютуб?», 

інформаційній годині «Пошуковий гігант Гугл» до дня 

народження пошукової системи. Протягом року в 

бібліотеці-філії №2 діяв Інтернет-навігатор «Корисні 

ресурси мережі «Інтернет». Популярними серед молоді є 

електронні ігротеки «Граємося і вчимося» та онлайн-

відеосалон. 

Для участі в конкурсі працівники філіалу № 4 

Коростенської ЦМБС створили відеоролик «Портфоліо 

моєї бібліотеки» до 40-річчя створення ЦМБС 

м. Коростеня.  
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У 2019 році продовжувалась реалізація проєкту 

«Вільний простір. Об’єднуємось за покликом душі». 

Зокрема до Всесвітнього дня поезії відбулась творча 

зустріч-спілкування «Поезія – слово! Поезія – пісня! 

Поезія – вільна душа» за участі поетеси Галини Цепкової. 

На захід завітали юні обдарування. Зустріч була 

емоційною. Юнаки та 

дівчата спілкувалися з 

поетесою, зачитували 

свої твори, 

дискутували. Пані 

Галина познайомила 

присутніх зі своїм 

творчим доробком, 

відповідала на 

запитання та висловила свої зауваження щодо творчості 

юних поетів. На завершення заходу бібліотекар 

юнацького відділу провела бібліографічний огляд творів 

письменників-земляків, представлених на книжковій 

виставці «Майстри слова Коростенщини». 

Працівники Житомирської центральної районної 

бібліотеки вже декілька років поспіль долучаються до 

Всеукраїнського проекту зі збору кришечок від напоїв для 

подальшої переробки та виготовлення протезів та їх 

частин для воїнів АТО.  
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При бібліотеці-філії № 5 Новоград-Волинської 

ЦМБС працює студія «Юний журналіст», мета якої – 

формування навичок журналістської майстерності, 

комунікативної 

компетентності та 

набуття первинного 

професійного досвіду і 

початкової професійної 

орієнтації. Крім того, 

кожне заняття студії – 

це відкриття нових 

талантів, уподобань, 

оточуючого світу та 

людей, які живуть поруч. До Всеукраїнського дня 

бібліотек учасники студії створили новий проект «Бібліо-

ТБ», в рамках якого висвітлюють усі події з бібліотечного 

життя та ведуть постійну рубрику «Молодь читає». 

Серед суспільно значимих пріоритетів, що стоять 

перед працівниками бібліотек області, є виховання 

свідомого громадянина-патріота. Враховуючи нові 

суспільно-політичні реалії, працівники книгозбірень 



 12 

об’єднують свої зусилля задля формування патріотичної 

свідомості, розуміння і сприйняття української ідеї, 

сприяння розбудові незалежності України, готовності до 

захисту Батьківщини. Тому в бібліотеках було проведено 

цілий ряд заходів з патріотично виховання молоді. 

До Дня Соборності України в Брусилівській 

бібліотеці провели годину історії «В єднанні сила й міць 

держави». Що означає слово «соборність», як відбувалися 

події сторічної давнини та які уроки з них ми маємо 

засвоїти – про це йшла розмова під час заходу. Молодь 

дізналась про ряд цікавих фактів щодо Дня Соборності 

України, правильно відповіла на всі питання 

інтерактивної вікторини. 

До річниці бою під Крутами працівники Любарської 

ЦРБ провели для користувачів бібліотеки годину 

патріотичного виховання «Бій під Крутами. Історія 

подвигу». Юнаки та дівчата ознайомилися з історичними 

фактами битви під Крутами, запалили свічку пам’яті і 

хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих за 

незалежність України. 
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Працівники Бердичівської районної бібліотеки 

підготували і провели інформаційну годину пам’яті 

«Вічно молоді герої Крут». Увагу присутніх було 

привернуто до 

важливості теми 

захисту держави, 

необхідності 

подальшого 

зміцнення й 

розбудови 

Збройних Сил 

України як 

запоруки незалежності України. Історичні паралелі між 

подіями початку 1918 року та реаліями сьогоднішнього 

дня допомогли молоді глибше зрозуміти, чому Україна 

знову змушена виборювати та захищати свою 

незалежність.  

До роковин вшанування Небесної Сотні в 

читальному залі Баранівської бібліотеки для дорослих 

та дітей було проведено годину пам’яті «Майдан – то 

правди вищий дзвін», підготовлено фотовиставку 

«Небесна Сотня: герої, які змінили хід історії України». 

Бібліотекарі нагадали молоді про події тих днів, що 

змінили історію нашої країни. Юнаки та дівчата 

ознайомилися з викладкою матеріалів, декламували вірші 

поетів різних поколінь, поєднаних однією ідеєю – 

боротьби за незалежність, свободу і соборність України а 

також переглянули документальний відеофільм «Небесня 

сотня поіменно». 
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До дня вшанування трагічних подій на Майдані в 

читальній залі Коростенської районної бібліотеки ім. М. 

Сингаївського було проведено годину-спомин «Сергій 

Кемський – наша гордість і наш вічний смуток». 

Юнаки та дівчата, які прийшли на захід, слухали 

вірші Сергія Кемського у виконанні однолітків. Сергій 

Кемський був політологом, журналістом, ще й 

прекрасним поетом. Кохання, щастя, любов, біль, смуток, 

радість – все це він передавав у своїх віршах. 

Особливо зворушливим був виступ мами Сергія – 

Тамари Гаврилівни. Вона розповіла присутнім про дитячі, 

юнацькі та студентські роки сина, його захоплення, про 

те, з якими думками він пішов на Майдан. «Він 

відповідально ставився до справ, які йому доручали. Був 

напрочуд правдивим, не хотів воювати, лише волів 

змінити на краще рідну країну», – сказала мама Сергія. 

Працівники бібліотеки згадали також і про загиблих 

земляків-воїнів ООС (АТО), представивши відеоогляд про 

них. Це світлі душі, справжні чоловіки, які разом з 

героями Небесної сотні оберігають нас на небесах. 

Атмосфера патріотизму та болю за тими, хто не 

вагаючись, ціною власного життя заплатив за право жити 

в вільній, демократичній, правовій державі, панували в 

залі цього вечора. 
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Годину патріотизму 

«Подвиг Небесної сотні – 

приклад для нащадків» 

було проведено у 

Васьковицькій, 

Білошицівській та 

Грозинській сільських 

бібліотеках разом з 

місцевими школами та клубними установами. Сушківська 

сільська бібліотека разом з учнями місцевої школи 

організували годину вшанування «Небесна Сотня – 

ангели, які тримають українське небо». На вечорі-реквіємі 

«Цвіт життя вони віддали Україні» в Каленській сільській 

бібліотеці лунали розповіді учнів про кожного з героїв 

Сотні, а також переглянули фільм «Майдан – 2014». 

Вшановували загиблих на Майдані і в Ставищанській 

сільській бібліотеці в годину пам’яті «Майдан – Україна – 

шлях до свободи», в Дідковіцькій бібліотеці упродовж 

бесіди «Небесні янголи оберігають нас». 

До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги у 

Коростенській районній бібліотеці презентували 

книжкову виставку «Не згасне пам’яті свіча…» Під час 

презентації у бібліотекарів та читачів виникла ідея 

проведення майстер-класу з 

виготовлення маку – символу 

пам’яті жертв Першої 

світової війни, а згодом – 

жертв усіх військових та 

цивільних збройних 

конфліктів, починаючи з 

1914 року.  
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Працівники бібліотеки були учасниками 

загальнорайонного мітингу на честь Дня пам’яті та 

примирення і Дня Перемоги в с. Шатрище. Саме їх маки 

пам’яті червоніли на грудях, символізуючи пам’ять про 

тих, хто загинув у всіх війнах не тільки минулого, а й 

сьогодення. 

Відзначення Дня Європи в Україні – важливий крок 

у зміцненні самоіндентифікації України як європейської 

держави. Бібліотеки області не залишаються осторонь 

процесів, що відбуваються в суспільстві, і допомагають 

молоді усвідомити принципи функціонування ЄС, 

політику взаємовідносин між країнами, ознайомлюють 

молодь з європейськими цінностями та традиціями. 

Працівниками Баранівської ЦРБ для 

старшокласників було проведено інформаційну годину 

«Європейський вибір України: людина, право, 

суспільство». 

Користувачі дізнались 

історію створення 

Європейського Союзу та 

його роль у світі, а також 

переглянули фотографії 

мальовничих куточків 

Європи. Цікавою була 

вікторина «Європейська 

культурна спадщина», де 

учні поділилися цікавою інформацією про історичне 

минуле і сучасність європейських країн. Для молодших 

читачів було організовано конкурс малюнка «Світ очима 

читачів». Учасники конкурсу малювали майбутнє своєї 

країни крейдою на асфальті. 
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У рамках святкування Дня Європи в Україні 

бібліотекарі Народицької селищної бібліотеки 

запросили юнаків і дівчат на інформаційно-пізнавальну 

годину «Європа на твоїй долоні». Учасники переглянули 

відеосюжети про Європу, здійснили віртуальну 

прогулянку цікавими місцями Франції, Італії, Данії та 

Греції, взяли участь у вікторині «Країни Європи», 

різноманітних іграх та конкурсах. Всіх розвеселили 

жарти-загадки «Рецепти щастя» з Болгарії, Угорщини, 

Іспанії, Німеччини. 

Працівники Малинської ЦРБ проводять цікаві заходи 

в рамках проєкту «Все про Європу: читай, слухай, 

дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках», що діє за підтримки програми 

Європейського Союзу «Еразмус +» та Української 

бібліотечної асоціації. 

Головною метою роботи 

пункту європейської інформації 

в бібліотеці від часу його 

створення є інформування 

користувачів про відносини між 

Україною та ЄС, про політику 

європейської інтеграції України, 

про засади функціонування 

Європейського союзу, діяльність 

керівних інституцій ЄС та 

європейські цінності. 

В рамках святкування Дня 

Європи в Україні провели для молоді міста інформаційно-

пізнавальну подорож «Відкрий Європу для себе». Адже 

саме їм згодом бути тими, хто визначатиме долю нашої 
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країни, зокрема стосовно євроінтеграції та відносин з 

Європейським Союзом. 

Що таке Європейський Союз? Як пов’язана з ним 

Україна? Якими принципами він керується? На ці та інші 

запитання юнаки та дівчата шукали відповіді під час 

подорожі. А переглянувши матеріали про історію та 

сьогодення Європейського Союзу, молодь розміркувала 

над тим, який внесок вона може зробити у розбудову 

нашої держави. Привернула увагу присутніх рубрика 

«Найцікавіші факти про Європу», а також 

«Євровікторина». 

Проведений у 

бібліотеці інформ-

реліз «День Європи 

– символ спільних 

цінностей» нагадав 

молоді, що Європа 

починається не за 

межами України, 

вона починається у серці кожного українця.  

Тисячі українців були змушені шукати кращої долі за 

кордоном. Але вони завжди пам’ятали, звідки родом і 

змогли вразити світ своїми талантами. Тому в рамках 

роботи пункту європейської інформації бібліотекарі 

започаткували серію заходів «Відомі українці в історії 

Європи». Вони проводяться з метою популяризації, 

вивчення та поширення об’єктивної інформації про ЄС, 

відносини між Україною та ЄС. Бібліотека постійно 

організовує книжкові виставки, перегляди літератури, 

години інформації, мультимедійні презентації тощо.  
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Привертає увагу постійна інформаційна книжкова 

виставка «Україна. Європа. Майбутнє», де інформація 

оновлюється відповідно до змін у світі. Тут оформлені 

тематичні полички, що висвітлюють актуальні питання 

євроінтеграції, зокрема «Євроінтеграція України: що 

далі?» Кожна з частин книжкової виставки несе своє 

інформаційне посилання користувачам. Заходи в рамках 

пункту європейської інформації найрізноманітніші. 

Зацікавила відвідувачів інформаційна хвилинка «Якщо 

бути, то – щасливим» до Міжнародного дня щастя, де 

учасники висловлювали особисту думку про щастя; 

інформаційне повідомлення «Розмаїття культур – наше 

багатство» до Всесвітнього дня культурного різноманіття; 

пізнавальна виставка-подорож «Туризм – засіб розуміння 

та єднання» до Всесвітнього дня туризму; бесіда-

обговорення «Будуємо мости толерантності» до 

Міжнародного дня толерантності. 

Краєзнавство стало одним з пріоритетних напрямків 

роботи кожної книгозбірні Житомирського регіону. 

Бібліотекарі постійно ведуть пошук нових форм, 

розширюють коло і зміст завдань з вивчення свого 

регіону, його історії, сучасного стану та перспектив 

розвитку. 

Тема популяризації літератури про рідний край у 

постійній увазі працівників відділу обслуговування 

Малинської ЦРБ. Бібліотекарі проводили заходи, 

дотримуючись дат краєзнавчого календаря 2019 року. Це 

година краєзнавства «Додому є вороття» до135-річчя від 

дня народження І. Фещенка-Чопівського, поетично-

патріотичний спомин «Поет – він і воїн» до 110-річчя від 

дня народження Миколи Шпака, творчі вечори «Я в цих 
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снігах ніколи не розтану» до 75-річчя від дня народження 

В. Сташука, «Мені 45» до дня народження поета-

краєзнавця С. Дехтяренка. Цикл заходів до 80-річчя від 

дня народження вченого-народознавця, фольклориста, 

етнографа і письменника Василя Скуратівського, ім’я 

якого носить бібліотека, розпочався із презентації 

народознавчої виставки-інсталяції «Україна – його вічна 

берегиня». Літературно-етнографічна мозаїка «Із життя 

мого народу» стала продовженням циклу ювілейних 

заходів, учасниками якої стали учні школи. Учасники 

ознайомилися з творчим доробком В. Скуратівського, 

здійснили екскурсію «Василевою світлицею», де звучали 

ніжні колискові та українські пісні. Також учасники 

заходу переглянули виставу-казку дитячого театру 

«Барвінок» з центру дитячої та юнацької творчості 

«Лисиця впала з неба». Впродовж заходу звучало 

Василеве слово, звернене до нащадків. 

Вшановуючи пам’ять Василя Скуратівського, 

працівники бібліотеки запросили вихованців зразкового 

колективу «Креатив» центру дитячої та юнацької 

творчості до літературно-народознавчої подорожі по 

«Василевій світлиці», щоб вкотре доторкнутись до 
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прадавніх надбань українців, а потім усі разом 

долучились до виготовлення такого давнього 

рукотворного українського ремесла як витинанка.  

   
 

А ювілейного дня 25 жовтня до «Василевої світлиці» 

навідались пошановувачі творчості науковця, подвижника 

українського духу, праці якого є невичерпним джерелом 

українського народознавства. Серед них – місцеві поети і 

письменники, працівники культури, представники органів 

влади та місцевого самоврядування. Бібліотекарі 

організували виступ юних артистів фольклорного 

колективу «Калина» з Малинівської ЗОШ. Відбулася 

презентація літературно-мистецького альманаху 

«Житичі». Родзинкою заходу стала зустріч з відомим 

етнографом Галиною Олійник. 

Традиційно цього дня 

серед сільських бібліотек 

оголошують підсумки 

районного конкурсу з 

народознавчої роботи 

«Малинщина моя, 

берегине моя». 

Завершився цикл 
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ювілейних заходів літературним фестивалем «До 

Василя». 

У «Василевій світлиці» щомісяця відкривають 

сторінку народознавчого календаря, що доповнює 

книжкову виставку.До зимових свят користувачам ЦРБ 

презентували народознавчу виставку-інсталяцію 

«Книжково-новорічний вернісаж».До Великодніх свят 

відбувся майстер-клас «Писанковий всесвіт», який 

доповнювала виставка художнього малюнку «Креатив 

запрошує на мистецьке побачення». 

До Дня вишиванки в бібліотеці провели тренд-акцію 

«Хто прийде у вишиванці, тому буде кава в філіжанці». 

Адже тепер носити вишиванку стало не тільки 

патріотично, а й модно та ексклюзивно. У цей день 

кожний охочий долучився до свята, одягнув вишиванку та 

завітав у бібліотеку, щоб взяти гарну книгу та випити 

філіжанку кави. 

   
Звичаї народу – це ті прикмети, за якими пізнаємо 

народ не тільки в сучасному, а і в його історичному 

аспекті. Найпоетичнішим святом, що широко 

відзначалося в минулому і відзначається зараз на Україні, 

є свято Івана Купала (Купайла) – день літнього 
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сонцестояння, сонцевороту. Під час цього народного 

свята відбувається безліч своєрідних обрядів, звичаїв, 

звучать купальські пісні. Вони збагачують юнаків та 

дівчат позитивними емоціями, формують почуття 

національної свідомості, виховують почуття любові до 

рідного краю.  

 

 

До цього дня працівники Ємільчинської ЦРБ 

підготували для своїх користувачів виставку-враження 

«Жива вода Купальської ночі». Користувачі бібліотеки 

шукали цвіт папороті серед 

квітів, зібраних працівниками 

бібліотеки, під час майстер-

класу з плетіння вінків, а також 

знайомилися із назвами квітів. 

Читачам Великояблунецької 

сільської бібліотеки 

запропоновали книжковау 

виставку літератури 

«Купальське диво». Традиційно 

у селі цього дня відбувається 

багатолюдне театралізоване народознавче свято «Купайло 
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іде – молодь за собою веде», активними учасниками якого 

є молодь села та діти. Перед тим, як вирушити на 

святкування, юнаки і дівчата цікавляться звичаями, 

традиціями та легендами купальського свята. Розмова про 

свято завжди проходить жваво та цікаво, а книги з 

виставки обов’язково знаходять своїх читачів. Багато 

цікавих краєзнавчих заходів втілено фахівцями 

Черняхівської книгозбірні. Одним із них є оголошений 

етнографічний пошук «До глибин народної мудрості». 

Нині золотий фонд народних традицій поступово втрачає 

свій зміст, колорит, смислове наповнення, використання. 

Прийдешнє покоління може не знайти і не відтворити 

народні звичаї та обряди попередніх століть, загубивши 

цим самим цілий пласт культури, історії, етнографії, 

фольклору українського народу. Тому працівники 

Черняхівської книгозбірні, розпочинаючи етнографічний 

пошук, поставили перед собою декілька завдань:  

- віднайти в селах носіїв, знавців народних  обрядових 

пісень, обрядів, легенд, дум і пов’язаних із ними дій; 

- записати на паперових, чи електронних носіях їх 

зміст, зафотографувати або зняти відео; 

- оформити у вигляді альбому, папки, відеофільму, 

фотоілюстрації тощо. 

Бібліотекарі сіл Зороків, Новосілки, Видибор, 

В.Горбаша, Головино, Пекарщина, Селець за допомогою 

читачів віднайшли цікаві обряди, обрядові пісні, поетичні 

рядки, фотоматеріали, притаманні саме їхньому селу. 

 

Слід відзначити активну участь бібліотек області у 

обласних, Всеукраїнських заходах, які спонукали 

колективи до активного творчого пошуку, сприяли 
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зростанню авторитету книгозбірень серед юнацької 

читацької аудиторії. 

З 1 березня по 30 вересня проходив обласний 

конкурс «Краща бібліотека Житомирщини». Мета 

конкурсу – позиціонування бібліотек області як сучасних 

інформаційних, дозвіллєвих і просвітницьких центрів 

місцевої громади; аналіз роботи бібліотек з 

обслуговування місцевих громад; вивчення та 

впровадження досвіду роботи бібліотек області з 

використання інноваційних ресурсів в наданні необхідних 

послуг громаді; дослідження інноваційних проектів 

бібліотек, що націлені на розвиток та покращення життя 

громади.  

За результатами конкурсу визначені кращі 

бібліотечні установи області за номінаціями:  

- «Краща МЦБС області» – централізована бібліотечна 

система м. Коростеня; 

- «Краща дитяча бібліотека» – центральна міська дитяча 

бібліотека м. Бердичева;  

- - «За кращі практики роботи з молоддю» – Малинська 

районна бібліотека ім. В. Скуратівського;  

- - «Краща сільська бібліотека» – бібліотеки сіл 

Полянки Баранівського району та Радча Народицького 

району; 

Центральну бібліотеку Ємільчинського району та 

бібліотеку с. Середи Ємільчинського району було 

відзначено подякою за участь в обласному конкурсі. 

Обласна бібліотека для юнацтва долучилася до 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Успішні 

бібліотечні програми для молоді», організованого 

Державною бібліотекою України для юнацтва. 
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Переможцем І регіонального туру у номінації «Територія 

професіоналізму» стала Малинська центральна 

районна бібліотека ім. В. Скуратівського. Роботу 

переможців конкурсу було надіслано до Оргкомітету 

Державної бібліотеки України для юнацтва для участі у ІІ 

всеукраїнському турі. 

Бібліотеки області брали участь у Всеукраїнських 

дослідженнях та обласних анкетуваннях. У 

Всеукраїнському соціологічному дослідженні 

«Українська молодь: політичні кумири та ідеали» 

взяли участь 284 респонденти – користувачі 

Попільнянської, Бердичівської, Брусилівської, 

Малинської, Житомирської центральних районних 

бібліотек, бібліотеки-філії № 5 для юнацтва м. Новограда-

Волинського та Коростенської ЦМБС. 

У Всеукраїнському анкетуванні «Професійні якості 

бібліотекарів з різним стажем роботи» взяли участь 235 

респондентів-бібліотекарів, Романівської, Олевської, 

Любарської, Ружинської, Хорошівської, Попільнянської, 

Бердичівської, Брусилівської, Малинської, Черняхівської, 

Житомирської районних бібліотек, бібліотеки-філії № 5 

для юнацтва м. Новограда-Волинського та Коростенської 

ЦМБС. 

У Всеукраїнському опитуванні «Що прочитав 

бібліотекар?» – 294 респонденти-бібліотекарі 

Андрушівської, Бердичівської, Баранівської, 

Ємільчинської, Любарської, Малинської, Попільнянської, 

Ружинської, Романівської, Житомирської, Хорошівської, 

Черняхівської районних бібліотек, бібліотеки-філії № 5 

для юнацтва м. Новограда-Волинського та Коростенської 

ЦМБС. 
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У обласному анкетуванні «Книги, що змінили мій 

світ» учасниками дослідження стали 234 респонденти-

користувачі віком від 14 до 28 років обласної бібліотеки 

для юнацтва, трьох районних (Любарська ЦРБ,  

Радомишльська ЦРБ, Хорошівська ЦРБ), трьох міських 

(Бердичівська  ЦБС, Коростенська ЦБС, бібліотека-філіал 

№ 5 Новоград-Волинської ЦБС)  бібліотек області.  

Протягом 2019 року бібліотеки області брали участь 

в обласних акціях: «Обласний тиждень юнацького 

читання», обласна молодіжно-культурна акція 

«Бібліоніч», «Бібліотека просто неба», обласна 

патріотична акція «Синьо-жовтень». 

Залучити юнаків і дівчат до книги, до проведення 

вільного часу в бібліотеці допомагає щорічний 

«Обласний тиждень юнацького читання». У час 

інформаційних перетворень, коли молоде покоління 

багато часу проводить в Інтернеті, бібліотека робить усе 

для того, щоб стати цікавою та корисною для молоді, 

підвищити свій імідж і перетворитися не тільки на 

інформаційно-освітній, а й на культурно-дозвіллєвий 

центр. 

Цього року Тиждень проходив з 25 по 31 березня, до 

нього долучились 7 районних бібліотек (Андрушівська, 

Баранівська, Ємільчинська, Житомирська, Малинська, 

Попільнянська, Романівська), бібліотека-філіал № 5 

Новоград-Волинської ЦМБС, Бердичівська ЦМБС та 25 

сільських бібліотек у т. ч. 8 сільських бібліотек 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинської ОТГ. 

Заходи Тижня вшановували пам’ять письменників-

ювілярів, повертали користувачів до улюблених книг, 
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літературних творів і були спрямовані на виховання у 

молоді любові до читання. 

Користувачі бібліотек у ці дні були не лише 

помічниками, а й співавторами заходів, із задоволенням 

втілювали свої ідеї. У цьому і полягала родзинка Тижня 

юнацького читання – не лише зацікавити молодь 

незвичними заходами, а й долучити її до найактивнішої 

участі – від ідеї творення до втілення в життя.  

Детальніше про акцію читайте за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1NV3uJhoRmNf2IC1iTf

KhKsItT03sgzwTlR9EjQGVhg/edit 

23 квітня майже у 200 країнах світу відзначають 

Всесвітній день книги і авторського права. Своїм це свято 

вважають автори, видавці, вчителі, бібліотекарі та всі, хто 

причетний до книжкової справи. Головна мета свята – 

привернути увагу державних органів і читачів до книг як 

джерела отримання знань, надати доступ до духовних і 

матеріальних цінностей, розуміння краси і творчих 

досягнень людини. 

19 квітня 2019 року напередодні Всесвітнього дня 

книги та авторського права Обласна бібліотека для 

юнацтва за підтримки Управління культури і туризму 

оголосила обласну молодіжно-культурну акцію 

«Бібліоніч». 

До акції долучилися Андрушівська, Баранівська, 

Черняхівська, Ємільчинська центральні районні 

бібліотеки, Бердичівська міська ЦБ та бібліотека-філія № 

5 Новоград-Волинської ЦМБС.  

У кожної книгозбірні напрацьовані свої форми 

проведення бібліоночі, своя програма, що, без сумніву, 

сприяла успіху і серед користувачів. 

https://docs.google.com/document/d/1NV3uJhoRmNf2IC1iTfKhKsItT03sgzwTlR9EjQGVhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1NV3uJhoRmNf2IC1iTfKhKsItT03sgzwTlR9EjQGVhg/edit
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Детальніше про Бібліоніч в бібліотеках області 

читайте за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1HV6l_xSPuckPDjYOl8

V2ouy3hO0HSEz6LpdlVcxMe7c/edit  

Сучасні публічні бібліотеки, особливо ті, що 

працюють з молоддю, розширюють свій простір, виходять 

на вулиці для проведення акцій з популяризації книги та 

читання. Таким користувачам не потрібен читацький 

квиток. Бібліотекарі не очікують на читача в бібліотеці, а 

поспішають до нього на зустріч. 

Для підвищення читацької активності молоді 

Житомирщини обласна бібліотека для юнацтва ініціювала 

проведення обласної акції «Бібліотека просто неба» 

серед районних, міських, сільських бібліотек та бібліотек 

ОТГ, що обслуговують юнацтво. 

Виконуючи завдання Акції бібліотекарі області 

популяризували книгу та читання, організовували та 

проводили різноманітні культурно-освітні заходи за 

межами бібліотек – у громадських місцях та рекреаційних 

зонах. Цінність акції полягає в тому, що вона відіграє 

значну роль у залученні нових читачів до бібліотеки, у 

розвитку інтересу до читання, особливо серед молоді. По-

перше, на відкритих майданчиках можливо зібрати 

більше користувачів, ніж у залах бібліотеки, по-друге, 

окрім читачів бібліотеки, заходи, проведені в рамках 

акції, приваблюють випадкових перехожих. 

З травня по серпень 2019 року в акції взяли участь 

користувачі 4 ЦРБ області (Житомирської, Коростенської, 

Малинської, Андрушівської), 2 міських ЦБС 

(Бердичівської ЦМБС, Коростенської ЦМБС), 6 бібліотек 

ОТГ (Любарської ОТГ, Хорошівської ОТГ, Ємільчинської 

https://docs.google.com/document/d/1HV6l_xSPuckPDjYOl8V2ouy3hO0HSEz6LpdlVcxMe7c/edit
https://docs.google.com/document/d/1HV6l_xSPuckPDjYOl8V2ouy3hO0HSEz6LpdlVcxMe7c/edit
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ОТГ, Тетерівської ОТГ, Ушомирської, Горщиківської 

ОТГ) та 14 сільських бібліотек (Березівської, Василівської 

сільських бібліотек Житомирського району, 

Бондарівської, Охотівської, Калинівської, Гулянівської, 

сільських бібліотек Ушомирської ОТГ, Омелянівської 

сільської бібліотеки Горщиківської ОТГ, Липненської, 

Волицької, Юрівської сільських бібліотек Любарської 

ОТГ, Підлубівської, Горбівської, Сербівської, 

Кулішівської сільських бібліотек Ємільчинської ОТГ).  

Програми бібліотек передбачали голосні читання, 

вікторини, квести, конкурси, зустрічі з авторами, 

художниками, співаками, майстер-класи, спілкування з 

психологами, тренінги із самовдосконалення, 

інтелектуальні ігри тощо. 

Детальніше про акцію читайте за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1z0sZN7IgvXrBQN4wD

yn9dI4N1I6_mK3pCiznSKnuOHY/edit  

Історія нашого народу засвідчує, що без патріотизму 

неможлива міцна держава. Зважаючи на це, бібліотека 

стає містком між формуванням національно-патріотичної 

свідомості юних громадян та стилем життя кожного 

жителя Житомирщини. З цією метою обласна бібліотека 

для юнацтва за підтримки Управління культури і туризму 

Житомирської обласної адміністрації ініціювала 

проведення обласної акції «Синьо-жовтень» до Дня 

українського козацтва та Дня захисника України 

серед центральних районних бібліотек, міських бібліотек 

ЦБС, публічних бібліотек ОТГ та сільських бібліотек, що 

обслуговують юнацтво. В обласній бібліотеці для 

юнацтва патріотична акція «Синьо-жовтень» проходила 

втретє. 

https://docs.google.com/document/d/1z0sZN7IgvXrBQN4wDyn9dI4N1I6_mK3pCiznSKnuOHY/edit
https://docs.google.com/document/d/1z0sZN7IgvXrBQN4wDyn9dI4N1I6_mK3pCiznSKnuOHY/edit
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Упродовж жовтня 2019 року в акції взяли участь 

користувачі 22 бібліотек – Любарської та Черняхівської 

ЦРБ, Ємільчинської центральної бібліотеки 

Ємільчинської селищної ради ОТГ, Романівської районної 

бібліотеки для дорослих, Бердичівської центральної 

міської бібліотеки, Коростенської центральної міської 

бібліотеки імені Миколи Островського, користувачі 

сільських бібліотек і міських бібліотек-філіалів області: 

сіл Коростки, Липне, Мотовилівка, Великі Деревичі, 

Малий Браталів, Березівка (Любарський район), 

Гордіївка, Биківка, Камінське, Карвинівка (Романівський 

 район) та  бібліотеки-філіали № 1, 2, 5, 7 Коростенської 

ЦМБ, бібліотеки-філіали № 4, 5, 6 Бердичівської ЦМБ. 

Робота бібліотек Житомирського регіону із 

патріотичного виховання в рамках акції «Синьо-жовтень» 

значно активізувалась, наповнилась новим змістом. 

Організовуючи масові заходи, бібліотекарі поєднували 

традиційні аспекти цієї роботи з новими, добирали 

різноманітні методи і форми патріотичного виховання, 

насичували їх патріотичними емоціями та 

переживаннями, використовували приклади мужності й 

звитяги захисників України як з історичного минулого, 

так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу 

від російської агресії. 

Детальніше про акцію читайте за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1x0Opie-

rCWOlznyhDMuFIaF4apvUieeULTW8VyXZAPI/edit. 

Ми вдячні колегам за підтримку наших ініціатив і 

сподіваємось на подальшу співпрацю. 
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