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Від упорядника
Тернопільщина надзвичайно цікавий регіон України, цікавий
своєю культурою, нашаруванням релігійних традицій, звичаями,
обрядами, корені яких ідуть у глибину віків і тісно
переплітаються з культурним спадком інших країн, народів та
національностей.
Прагнення здобути самому чи дати дітям знання та освіту,
знати й популяризувати українське мистецтво, літературу,
старожитності завжди було притаманне нашому люду. У
переважній більшості (78.7%) населених пунктів області
працюють публічні бібліотеки — чи не єдині безкоштовні
заклади культури, багато з яких стали справжніми осередками
інформаційної та культурно-освітньої роботи.
З метою стимулювання творчої ініціативи бібліотекарів,
сприяння
покращанню
роботи
публічних
бібліотек,
удосконалення форм і методів діяльності, упровадження
інновацій, розширення співпраці з громадою, формування
позитивного іміджу книгозбірень та інформування бібліотечної
спільноти про здобутки в роботі окремих бібліотек
Тернопільським обласним відділенням Української бібліотечної
асоціації (далі ТОВ УБА) у 2012—2013 роках проведено
обласний конкурс на розміщення матеріалів із досвіду роботи
публічних бібліотек Тернопільської області у збірці статей.
До журі конкурсу увійшли працівники науково-методичного
відділу Тернопільської обласної універсальної наукової
бібліотеки (завідувач Єрошенкова С. Т.).
Матеріали подавались на конкурс за наступними
номінаціями: інноваційна діяльність, робота з окремими
категоріями користувачів, співпраця з владою, громадою,
установами, громадськими організаціями, краєзнавча робота в
бібліотеці, робота об’єднань та клубів за інтересами.
Відбір здійснювався за такими критеріями: актуальність
теми, професійний рівень підготовки матеріалу, інноваційний
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характер
досвіду,
редакційно-видавнича
підготовка,
оформлення.
До збірки увійшли матеріали, визнані журі кращими з
поданих фахівцями централізованих бібліотечних систем.
Переможцями конкурсу визнано:
Шумську центральну бібліотеку (директор Гордовська А. П.)
за узагальнення досвіду роботи літературного клубу «Подих
любові»;
Заліщицьку центральну бібліотеку (директор Тракало О. Й.)
за подання досвіду роботи «Клубу молодого підприємця»;
Тернопільську
центральну
бібліотеку
(директор
Василюк О. І.) за висвітлення досвіду роботи клубу за
інтересами «Перлинка» бібліотеки-філіалу с. Почапинці.
Електронну версію збірника розміщено на сайті
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки за
адресою: www.library.te.ua, у розділі «Вийшли з друку».
За рішенням президії збірник видано за кошти ТОВ УБА.
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Бібліотека — осередок сімейного читання
(З досвіду роботи бібліотеки-філіалу с. Снігурівка
Лановецької ЦБС)
…Хай вогнище наше горить, не згасає,
Домашнім теплом всі серця зігріває.
Уся мудрість книг об’єднає родину
У прагненні знань та читання донині…
Бібліотека-філіал с. Снігурівка належить до Лановецької
централізованої бібліотечної системи та підпорядковується відділу
культури і туризму Лановецької районної державної адміністрації.
Обслуговує 620 користувачів, із них 180 — дітей.
На 01.01.2012 року книжковий фонд бібліотеки становив
12 063 примірники.
Кожен торує власну дорогу до істини. Та незаперечним є те, що
для багатьох цей шлях пролягає через книгу. Магічна сила
друкованого слова спонукає шанобливо схиляти голову перед тими,
хто присвятив життя служінню книзі. Книга — це скарб, мудрість і
досвід, творча думка та презентація ідей. Саме бібліотека є
найважливішою творчою лабораторією.
Освіта дитини починається з родинного виховання. Саме в сім’ї
прищеплюється любов до книги, звичка бути постійно з книгою й
неможливе існування без неї. Ось чому я, як бібліотекар, звертаюся до
батьків: тільки спільними зусиллями ми зможемо по-справжньому
займатися духовним розвитком дитини, формуванням її особистості,
відродити гарну традицію сімейного читання.
Снігурівська бібліотека володіє інформаційним потенціалом для
задоволення різноманітних інтересів усіх членів сім’ї. Відрадно, що в
2012 році книгозбірня перемогла в конкурсі «Поповнення фондів
сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької роботи
з місцевими громадами», оголошеному Міжнародним фондом
«Відродження». Бібліотечний фонд поповнився 90 примірниками
вартістю 3300 грн. З упевненістю можу сказати, що вони є вагомим
фактором для залучення ще більшої кількості сімей до читання.
Бібліотека — це інформаційний та культурно-освітній центр села.
Важливою складовою її діяльності є вивчення сучасного користувача,
його запитів, інтересів, уподобань.
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Мета роботи книгозбірні — підвищити свій вплив на сім’ю,
покращити умови для розвитку здібностей підростаючого покоління,
адже сьогодні, коли економічні труднощі торкнулися кожної родини,
добра, розумна книга та сімейне читання об’єднують людей, вдихають
щиру любов у людські стосунки. У «Пам’ятці для батьків» я прошу
частіше відвідувати бібліотеку, проявляти зацікавленість до читання
своєї дитини, брати книгу на відпочинок, не уникати всіх «Чому? Що?
Коли?».
Практика показує, що співпраця сім’ї та бібліотеки стає дедалі
актуальнішою й більш потрібною. Кожен захід я намагаюсь
перетворити на свято для всіх членів сім’ї, адже в мою книгозбірню
приходять разом із дітьми, а іноді — з онуками. Завданням таких
зустрічей є розкриття творчого потенціалу батьків, удосконалення
сімейного виховання. Я ж постійно шукаю позитивні та ефективні
шляхи, щоб зацікавити читачів-дітей та їх батьків, стимулювати в них
любов до книги. Родинному вихованню сприяє щорічне проведення
циклів заходів, приурочених до Дня матері, Міжнародного дня захисту
дітей.
Переважна більшість заходів із популяризації книги розрахована
на те, щоб бібліотека стала осередком сімейного читання, сприяла
розвитку інтелектуального потенціалу. Одним із головних напрямків
роботи є залучення до читання та користування книгозбірнею
проблемних соціальних груп, у першу чергу дітей і молоді у співпраці
із творчими силами місцевої громади. За їх допомогою на базі
бібліотеки-філіалу с. Снігурівка організовано:
1) Центр сімейного читання «Сім’я і книга»:
 створено міні-куточки для спільного читання та спілкування
дітей і батьків (куточки сімейного читання);
 проведено цикли літературних конкурсів, ігор та подорожей;
 організовано конкурси на кращу читацьку родину «В душі
моїй поезія любов’ю цвіте», «Сторінками цікавих книг»;
 активно використовуються в роботі програми сімейного
читання, а також шкільні програми читання, розроблені шкільними
бібліотекарями та вчителями.
2) Центр розвитку спільної сімейної творчості, який діє в
сільському клубі. Головними напрямами діяльності є:
 виїзні концерти учасників клубних формувань разом із
бібліотекарем, рідними;
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 організація сімейних дозвіллєвих заходів в установі культури
протягом Днів сімейного відпочинку (консультації, бесіди, ігрові та
пізнавальні програми).
3) «Ми — наше село, наша сім’я» — цикл соціально значущих
заходів, що проводяться спільно із сільським клубом та громадськими
установами. Вони передбачають організацію роботи літніх відкритих
вечірніх майданчиків «Відпочиваємо всією сім’єю», «Моє село — моя
сім’я» (ушанування багатодітних сімей та родин, які гідно виховують
своїх дітей).
Ведеться робота з виявлення потенційних читачів сімейної
бібліотеки, їх потреб, створено картотеку даних про родини (молоді,
багатодітні, неповні, неблагополучні, ті, що виховують дітейінвалідів).
Сім’ям, у яких батьки не були користувачами бібліотеки,
розсилаються наступні запрошення:
«Шановні батьки, бабусі та дідусі наших читачів!
Я запрошую вас до бібліотеки, щоб разом подумати про читання
ваших дітей, поговорити про кращі книги світової й вітчизняної
літератури. Під час наших зустрічей я намагатимусь відповісти на
ваші запитання, визначити коло читання для кожної сім’ї, розповім
про чудові традиції сімейного читання, про місце книги в сучасній
сім’ї, про те, як книжка, прочитана разом, допомагає
потоваришувати з власними дітьми. Щиро сподіваюся, що книга
стане членом вашої сім’ї.
Чекаю на вас!»
Виступаючи на батьківських зборах та під час класної години,
проводжу аналіз читання учнів, рекомендую літературу для дітей та
батьків.
Тим, хто читає всією сім’єю, безперечно є цікавими підбірки
літератури відповідної тематики:
 «Сім’я в сучасному світі»;
 «Особа, суспільство, сім’я»;
 «Молодим про шлюб»;
 «Створи своє щастя»;
 «Педагогіка для всіх»;
 «Сім’я у світі й світ у сім’ї».
Для користувачів Снігурівської сільської бібліотеки було
організовано такі виставки: «Тепло сімейного вогнища», «Улюблені
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книги вашої сім’ї», «Читаємо разом», «Я + Я = моя сім’я», «Сімейна
енциклопедія», «Від А до Я». Також оформлено тематичні полички «У
сім’ї росте дитина», «Почитаємо разом з мамою», де представлено
літературу психолого-педагогічної тематики та художні книги.
Постійно вивчаю читацькі інтереси, організовую виставки
сімейної творчості, популяризую літературу, що підвищує культуру
родинних відносин, а також проводжу конкурси формулярів із
визначенням родини, яка прочитала найбільше книг протягом року.
Традиційними для бібліотеки стали Дні сімейного читання, під час
яких проводяться вікторини, конкурси, ігри, оформляються бібліотечні
виставки «А ці книги прочитала сім’я (вказується прізвище) за рік»,
«Улюблені книги сім’ї (вказується прізвище)».
Викликає інтерес у користувачів комплексна книжкова виставка
«Передай добро по колу». На полиці «Поговоримо про наших дітей»
представлено літературу з педагогіки виховання та сімейної медицини.
Для підлітків виокремлено розділи «В очікуванні друга», «Бути
справжньою леді — модно», «Сила сильних».
Популярним став сімейний конкурс «Тато, мама, я — читаюча
сім’я», питання для якого я підбираю залежно від складу учасників.
Журі оцінює відповіді та визначає сім’ю-переможця, якій вручаються
призи — книги. Також я готую однойменний інформаційний плакат, де
розповідаю про родини, котрі найбільше читали протягом року.
Цікавими та змістовними для користувачів були:
 літературна година «Від бібліотеки Ярослава Мудрого до
Національної бібліотеки України»;
 мовознавчі конкурси «Без мови рідної, юначе, й народу нашого
нема»;
 години історії, години цікавих повідомлень «Лине до нас гомін
століть»;
 виставки-дискусії «Україна кольору сонця»;
 виставки пам’яті «Тієї весняної ночі»;
 виставка-подорож «Прогулянки рідним селом»;
 виставка-діалог «Запалити серце юної душі»;
 актуальний діалог «Закон любові — це повага»;
 творчі дискусії «Людина і доля», «Крученим шляхом»;
 економічна гра «Україну будує кожен з нас»;
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 години спілкування «Закони, за якими живуть люди. Норми і
правила, за якими живемо ми», «Вчинок та його відлуння.
Неформальні молодіжні організації в Україні»;
 цикл експрес-інформацій «Хроніка історичних подій на
Тернопільщині».
Протягом багатьох років обслуговую вдома пенсіонерів, інвалідів
та людей з обмеженими можливостями, організовую відвідування на
теми «Живе одинока людина, чому ми ж проходимо мимо?», «Ріки
добра починаються з джерел милосердя».
Учнями 9 класу місцевої школи та їх батьками було проведено
родинне свято «Тепло сімейного вогнища».
Бібліотека бере активну участь у житті села. Разом з освітніми та
громадськими установами організовує різноманітні заходи: літературні
години, уроки-диспути, спортивні свята та дні села.
Уже стало традицією проводити в березні Тиждень дитячої та
юнацької книги. У його рамках відбувається захист читацького
формуляра, на який запрошуються батьки учня-читача. Вони
доповнюють розповідь своєї дитини. Оформляється виставка за
формуляром юного користувача, на якій є його фотографія та коротка
біографія. Популярною є виставка-бенефіс «Кращий читач року»
(улюблені книги фіналістів року).
Такі свята, як День Незалежності України, залишають у людських
душах слід, переповнюючи їхні серця любов’ю до своєї рідної землі.
Проводився конкурс «Снігурівка має таланти»: звучали вірші, пісні,
також можна було побачити танці різних народів. Перше місце зайняла
співуча родина Гурзелів: дочка Юля — учениця 6 класу, мама — Віра
Миколаївна, завуч Снігурівської загальноосвітньої школи, та
батько — Віктор Васильович. Члени цієї сім’ї є активними
користувачами бібліотеки, читають за сімейним формуляром.
Організацію проведення сільських спортивних ігор у 2010 році
взяла на себе Снігурівська сільська рада. І не дарма: бойовому запалу,
гарному настрою та прагненню до перемоги сільських
фізкультурників можна було щиро позаздрити. Чимало вболівальників
зібралося того дня на подвір’ї школи, аби підтримати свою команду.
Гостинні господарі з радістю зустрічали й учасників з інших сіл
району. Місцевий священик отець Іван, спільно з хористами церкви,
поблагословив добрий почин хорошої справи й побажав успіху
спортсменам-аматорам. Бібліотека підготувала й провела святкове
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дійство на урочистому відкритті ігор, за участю школярів. Учасників
змагань вітали голова районної ради Віталій Ткачук, начальник відділу
фізичної культури і спорту райдержадміністрації Володимир
Грибинюк, заступник голови обласного фізкультурно-спортивного
товариства «Колос» Степан Стахура та директор Лановецької ДЮСШ
Олександр Будняк.
Найактивнішими учасниками, які захищали честь рідного села,
були родини Мирзаєвих та Федчуків. Батьки змагалися з армреслінгу,
а діти — у дартсі.
Дитинство — безтурботна пора, у якій неодмінно мають бути мама
й тато. Однак реалії сьогодення невтішні, і багатьом дітям невідома
материнська ласка та батьківське плече. На даний час в українських
сиротинцях виховуються тисячі дітей. Та світ не без добрих людей, і,
дякувати Богу, є ті, хто готовий подарувати щасливе дитинство
обділеним долею дітям. Приємно, що й на Лановеччині проживають
такі небайдужі, щедрі на добро краяни, серед яких родина Олександра
і Галини Малінів із с. Передмірки, з якими в переддень
Всеукраїнського дня усиновлення в центральній бібліотеці відбулася
зустріч на тему «Кожна дитина має право на сім’ю» за участю
завідувачки бібліотеки-філіалу с. Снігурівка та школярів.
Діяльність книгозбірні полягає в тому, щоб допомогти сім’ї відійти
від своїх щоденних турбот і проблем, гарно провести дозвілля, разом
із дітьми дізнатись багато цікавого та корисного, зробити так, щоб
присутні були не тільки глядачами та слухачами, а й безпосередніми
учасниками заходів.
Юні користувачі тільки вступають у життя, вони ще не мають
достатнього досвіду, і тільки книги, прочитані ними в дитинстві, їм
запам’ятаються на все життя, впливатимуть на подальший їхній
розвиток, світосприйняття, формування певних норм поведінки. Ось
чому так важливо правильно організувати читання, спрямувати його
так, щоб дитина не розгубилася в житті, щоб до її рук потрапили
необхідні книги, щоб спілкування з ними стало звичним і, що дуже
важливо, приємним та улюбленим заняттям.
На майбутнє є безліч творчих задумів, планів, у яких обов’язково
враховуватимуться побажання сімей, зокрема організувати спільні
заходи з циклу «Джерела духовності», кулінарні посиденьки, свято
«Хліб в обрядах та звичаях нашого села», свято гарбузової каші.
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Бібліотека-філіал с. Снігурівка перебуває на стадії докорінного
реформування, поступової трансформації в сучасний бібліотечноінформаційний центр. Мрія про комп’ютер, який би допоміг у
спілкуванні з кращими книгозбірнями світу, поки що залишається
нездійсненною.
Закінчити хочу власним віршем:
Хай бібліотека єднає родину,
Хай читає мама — донці,
Ну а тато — сину.
Дідусь і бабуся вчать внучат добра,
Щоб книга, добра і мудра, вічною була.
О. П. Бельма, завідувачка
бібліотеки-філіалу с. Снігурівка
Лановецької ЦБС

Літературний клуб «Подих любові»,
що діє в Шумській центральній районній бібліотеці
Культура народу — це той великий скарб, національне надбання,
що передається від покоління до покоління, примножується,
збагачується. Тому значення бібліотеки як осередку культури, центру
спілкування та інформації стає дедалі важливішим. Книгозбірня саме
те місце, де завжди можна зустріти однодумців, поспілкуватися з
цікавими людьми, поділитися своїми враженнями та гарно відпочити.
Бібліотека розкриває широкі можливості для організації дозвілля
користувачів шляхом залучення до підготовки й проведення заходів із
популяризації книги, включення їх у мистецьку й творчу діяльність.
Нового забарвлення, інноваційного характеру набуває робота
клубів за інтересами та любительських об’єднань. Назви, тематика,
спрямованість, категорії користувачів найрізноманітніші, але користь,
яку вони несуть, надзвичайно важлива.
Основна роль клубів полягає в організації інтелектуального
спілкування, створенні атмосфери колективізму, виробленні навичок
громадської діяльності, психологічної розрядки. Для молоді вони
особливо корисні тим, що сприяють розкриттю й формуванню
особистості,
створюють
умови
для
самовираження
та
самоутвердження, дають змогу обмінятися думками про прочитане та
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виступити зі своїми зауваженнями. Саме тому на зустрічах учасників
об’єднань перевага надається активним формам роботи: колективним
обговоренням, диспутам і дискусіям, що допомагає глибше засвоїти
прочитане, навчає оцінювати його і таким чином формує і розвиває
читацькі інтереси, підвищує культуру читання та мови.
У 1999 році в Шумській районній центральній бібліотеці було
створено літературний клуб «Подих любові», порадником та
керівником якого є вчитель української мови та літератури Олена
Станіславівна Ходюк.
Членами організації стали як відомі поети, так і молоді, які тільки
пробують своє перо у віршописанні. Усіх їх об’єднує велика любов до
художнього слова, уміння помічати й цінувати його мелодику,
відтінки, гармонію, вони власною творчістю роблять неоціненний і
самовідданий внесок у розвиток літератури рідного краю та
краєзнавства в цілому.
Літературний клуб діє на основі Статуту (див. Додаток), у якому
чітко визначено основні завдання та плани заходів. Його членом може
стати кожен, хто дотримується статутних вимог: відвідувати
бібліотеку та засідання клубу, брати активну участь в організації та
проведенні заходів, популяризувати книгу.
З великим задоволенням учасники збираються в рідній бібліотеці,
щоб порадувати аудиторію новими доробками. Зустрічі проходять
щоквартально в теплій сімейній обстановці. Усі учасники вважають
себе великою дружньою родиною, кожен із них володіє даром
красномовства. Тут виросло не одне покоління людей, небайдужих до
рідного слова, мови, культури. Багато з них стали професійними
літераторами, працюють педагогами, журналістами, і за ці роки стали
справжніми друзями юних поетів.
Завдяки клубові читачі цікавляться художньою літературою,
зокрема творами письменників Тернопілля: Л. Романчук, Н. Фіалко,
І. Дем’янової, О. Вільчинського та інших. Помітно зріс інтерес до
поезії. Користуються популярністю збірки Л. Костенко, В. Симоненка,
В. Стуса, а також поетів-земляків: С. Бабія, Г. Петрука-Попика,
І. Фарини, С. Синюка.
У рамках літературного клубу «Подих любові» проходять
різноманітні заходи: літературно-музичні вечори, вечори поезії,
літературні години, презентації книг, вечори-зустрічі, присвячені
ювілеям видатних людей та знаменним датам. Частими гостями
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бібліотеки є відомі люди нашого краю: письменники Сергій Синюк,
Ігор Фарина, Степан Бабій та книговидавець, упорядник декількох
книг Галина Дацюк. Зустрічі з ними — це не лише знайомство з
новими творами літераторів, а й можливість першими придбати книги
з автографами.
Кожне засідання складається з кількох тем, які можуть
кардинально змінюватися. Та обов’язково є так звана «Творча
майстерня». Бажаючі по черзі читають власні твори, а решта
присутніх обговорюють почуте, звертають увагу як на досягнення, так
і недоліки. Користь для себе знаходять і ті, хто слухають аналіз твору, і
ті, хто аналізують.
Особливо цікаво та змістовно проходять зустрічі з літераторамиземляками старшого покоління. Відбувається живий обмін творчими
здобутками. Гості охоче передають власний досвід, допомагають
молоді публікувати свої твори й навіть видавати книги.
На засіданнях клубу обов’язково розглядаються питання історії й
теорії літератури, психології творчості. Досліджуються механізми
натхнення та подальшої роботи над твором. За участю бібліотекаря
обговорюються новинки сучасної літератури, зокрема книги, висунуті
на здобуття різноманітних премій. Усе це надихає молодь на творчість
із ще більшою наснагою.
Цікаво та зворушливо пройшла ювілейна зустріч із членом
Національної спілки письменників України, уродженцем Шумщини
Степаном Бабієм, професійний доробок якого сягнув двох десятків
книг. Багато творів він присвятив рідному краєві. Автор розповів про
етапні моменти свого письменницького шляху та плани на майбутнє.
Заключним акордом заходу стала пісня «Шумські ліси» на слова
ювіляра у виконанні автора музики, заслуженого працівника культури
України Василя Ількова.
Одне із засідань літературного клубу «Подих любові» було
присвячено ювілею письменника-краєзнавця Сергія Синюка, добре
знаного в районі та області. Читальний зал Шумської центральної
районної бібліотеки був переповнений шанувальниками його
творчості, серед яких були й літератори з інших областей. Присутні
мали змогу ознайомитися з доробком молодого письменника,
переглянувши книжкову виставку «Шумщина — мов той окоп
останній, з якого я нікуди не піду». У виконанні викладачів Шумської
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школи мистецтв прозвучали вірші Сергія Синюка, покладені на
музику.
Цікаво пройшла зустріч з Оленою Ходюк із нагоди її ювілею.
Бібліотекар читального залу Наталія Командирчик ознайомила
присутніх із життєвим і творчим шляхом поетеси. Під час
мультимедійної презентації Олена Станіславівна детально розповіла
про свою видавничу діяльність, літературні взаємини, наукову роботу
й співпрацю з іншими організаціями. Двічі вона отримувала почесні
звання: «Людина року Шумщини — 2004» та «Людина року
м. Шумськ — 2007». Неодноразово її твори друкувалися в альманахах
«Шумщина», «Курінь», «Освітянська скриня», «Погорина». Ряд віршів
покладено на музику Олесею Бортник. Звучала пісня й під час цієї
зустрічі у виконанні одинадцятикласників Шумської ЗОШ № 2.
Шумщина стала колискою для багатьох талановитих людей, серед
яких ім’я українського поета, громадського діяча Георгія Михайловича
Петрука-Попика. З великою любов’ю та шаною було проведено
літературний вечір «Краса і полум’я Волині, що стали строфами
пісень», приурочений до 80-річчя від дня народження. Заступник
голови районної державної адміністрації С. Демчук, заслужений
працівник культури В. Ільків та член Національної спілки
письменників України С. Синюк спільно виконали пісню-присвяту
життю Георгія Михайловича. Друзі та рідні прозаїка підготували
виставку, на якій було представлено сімейні фотографії поета і його
збірки. Після закінчення літературної години учасники заходу
відвідали могилу Георгія Петрука-Попика.
У приміщенні читального залу центральної районної бібліотеки
діє книжково-ілюстративна виставка «Порив душі і творча муза», на
якій представлено твори місцевих авторів. Вона постійно
поповнюється новими виданнями.
Під час засідань літературного клубу не тільки обговорюють твори
місцевих поетів, а й виховують у майбутніх авторів любов до рідного
слова, почуття краси української мови, збагачують духовний світ і
сприяють розвитку гармонійної особистості.
У лютому 2010 року відбулося ювілейне, десяте, засідання
літературного клубу «Подих любові». Святкування поєднали з першим
фестивалем Галицько-Волинської книжності «На білому коні» та
приурочили до дня народження У. Самчука.
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Захід проходив у три етапи, розпочавшись з екскурсії до музею
У. Самчука в с. Тилявці. Потім гості, серед яких були письменники
П. Кралюк (м. Острог), В. Полковський (Канада), Л. Романчук
(м. Тернопіль), О. Сурмяк-Козаренко (м. Бучач), відвідали центральну
бібліотеку. Їхній увазі запропонували літературний портрет «Я був
повний Україною», приурочений до 105-ї річниці від дня народження
У. Самчука — незламного патріота свого краю.
Учасники клубу декламували вірші, присвячені пам’яті видатного
майстра слова. Музичні номери прозвучали у виконанні працівників
районного Будинку культури та школи мистецтв. С. Синюк та
Л. Романчук провели імпровізовані майстер-класи для юних
літераторів. Кульмінацією свята став літературно-мистецький концерт
у Будинку культури.
Працівниками центральної бібліотеки було організовано виставкупродаж «Обрії Волинської книжності», на якій представлено
продукцію видавництв «Навчальна книга — Богдан», «Джура» (м.
Тернопіль), «Острозька академія» (м. Острог), «Твердиня » (м. Луцьк),
«Ярославів вал» (м. Київ). На згадку про свято члени клубу отримали
в дарунок книги.
Центральною бібліотекою спільно з членами об’єднання було
проведено ряд заходів: вечір «Дівчина з легенди» (до 80-річчя від дня
народження Л. Костенко), літературну годину «Сюди печаль свою
несу, шепочу молитву в ріднім слові» до Міжнародного дня рідної
мови, годину творчості «Поетеса зламу століть» (до 140-річчя від дня
народження Лесі Українки).
Завжди актуальною залишається поезія Великого Кобзаря. Усім
шанувальникам його творчості була цікава літературна година
«Кохання у житті Т. Г. Шевченка». Звучали вірші поета під супровід
бандури.
Одним із найактивніших членів об’єднання є Віталій Михальчук,
який кожного місяця приносить свої творчі доробки — есе, вірші,
прозові твори. «Зріє колосом творча нива, білим віршем талант
цвіте» — під такою назвою було проведено літературну зустріч із цим
юним літератором.
Він розповів присутнім про своє дитинство, шкільні роки, перші
оповідання: «Коли я почав писати — не пам’ятаю. Знаю, що весь час
це було зі мною — як щось вроджене». Автор зачитував уривки з
циклу «Буря» про пори року (опубліковано в літературно-мистецькому
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альманасі «Курінь»), декламував власні вірші. Добрими наставниками
для поета-початківця є вчителі української мови та літератури, а також
місцеві письменники, які надають слушні поради щодо творчості.
У вінок весняних свят вплітається Всеукраїнський тиждень
дитячої та юнацької книги. Оскільки мета клубу не залишати поза
увагою юні таланти, на літературно-поетичну годину «Талантів юних
первоцвіт» завітали члени Національної спілки письменників України
С. Синюк та І. Потій, а також талановита молодь з усіх навчальних
закладів міста. Власні поезії читали О. Затворнюк, О. Чоловська,
А. Токарська, О. Золотун, Г. Дудар. Прозові твори представляли
М. Мирончук, В. Михальчук та Ю. Кошубінська. А ще вони ділилися
роздумами про книгу, її роль та місце в їхньому житті, отримували
слушні поради від досвідчених літераторів.
За останні роки побачило світ і знайшло свого читача чимало
видань, зокрема поетичні збірки Ігоря Фарини «Осінні жорна»,
«Думаю про журавля».
Останню збірку «Вогнище на дощі» презентовано в бібліотеці. Це
розповідь про деякі історичні віхи Шумщини та діячів культури, які
збагатили її духовну скарбницю новими визначними працями. Гості
заходу — письменники Степан Бабій та Олена Ходюк — відзначили
особливий стиль творів і додали, що лише таке щире захоплення
рідною землею могло породити настільки майстерні твори.
На одному із засідань клубу доктор філософських наук, проректор
Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк
презентував свій новий роман «Реліквія».
Стало доброю традицією запрошувати представників засобів
масової інформації, які висвітлюють діяльність бібліотеки та
літературного об’єднання на шпальтах місцевої преси, у
радіопередачах.
Керівник клубу працює над пошуком нових талантів, збирає,
накопичує все, що виходить з-під пера місцевих поетів і прозаїків,
проводить творчі лабораторії, майстер-класи та різноманітні масові
заходи.
Літературний клуб «Подих любові» був і залишається однією з
цікавих та актуальних форм діяльності Шумської центральної
бібліотеки. Досвід роботи об’єднання свідчить про те, що воно
позитивно впливає на діяльність бібліотеки, відкриває перед нею нові
можливості для поглиблення роботи з окремими категоріями
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користувачів, створює атмосферу живого спілкування, стає справжнім
осередком виявлення творчих здібностей користувачів.
Отож радо запрошуємо всіх бажаючих на засідання нашого клубу!
І. І. Богомол, завідувачка
інформаційно-методичного
відділу Шумської ЦБС
Додаток

Статут
літературного клубу «Подих любові»,
що діє в Шумській центральній районній бібліотеці
1. Загальні положення
1. Клуб «Подих любові» — добровільне об’єднання громадян,
призначене для прояву, розвитку літературно-творчих здібностей,
популяризації книги та самовдосконалення.
2. Керуючим органом клубу є Загальні збори членів клубу та його
Рада.
3. Рада клубу проводить та готує Загальні збори членів клубу,
затверджує план роботи та виносить його на обговорення Загальними
зборами, організовує та проводить масові заходи.
4. Рада клубу затверджує назву, девіз та розробляє друковану
продукцію про роботу клубу.
2. Мета та завдання
 заохотити читачів, у першу чергу молодь, юнацтво, до активного
творчого читання;
 навчити осягати зміст і красу справжньої поезії, критично
осмислювати поетичні твори, висловлювати свою думку про них;
 поглибити, розвинути інтерес, сприяти виробленню незалежності
мислення;
 навчити культури спілкування.
3. Права та обов’язки членів клубу
1. Члени клубу мають право:
 виконувати доручення Ради клубу;
 бути вибраним на відповідальні посади клубу;
 вільно висловлювати свої пропозиції щодо поліпшення роботи
клубу;
 проявляти ініціативу в діяльності клубу;
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 виявляти тактовність та повагу до всіх членів клубу та
працівників бібліотеки;
 позачергово користуватися новинками фонду бібліотеки.
2. Члени клубу повинні:
 систематично відвідувати заняття й засідання;
 брати активну участь у заходах клубу та бібліотеки;
 на засіданнях клубу обмінюватися думками з основних проблем
літературного процесу.
4. Зміст і форми роботи
Головним завданням клубу є популяризація новинок літератури, які
надходять до бібліотеки, зокрема творів місцевих авторів, шляхом:
 організації книжкових виставок нових надходжень;
 організації та проведення зустрічей із цікавими людьми та
літераторами Тернопільщини;
 пропаганди книги через засоби масової інформації;
 проведення літературних вечорів диспутів, оглядів, бесід.
Члени літературного клубу «Подих любові»
Стихальська Яна
Бількевич Ірина
Мирончук Мар’яна
Чуйко Людмила
Стець Лілія
Михальчук Віталій
Олійник Ольга
Бондарчук Наталія
Чоловська Ольга
Музиченко Уляна
Панасюк Нінель
Машталєр Наталя
Кошубінська Юлія
Лахманюк Юлія
Гаврисюк Діана
Дудар Ганна
Кутирло Марія
Левчук Світлана
Золотун Оксана
Бондарчук Юрій
Тума Оксана
Рада літературного клубу «Подих любові»
Голова:
Заступники:
Актив клубу:
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Олена Станіславівна Ходюк
Сергій Ярославович Синюк
Олена Іванівна Хрещук
Марія Олексіївна Бензель
Світлана Григорівна Юрчук
Наталія Феофанівна Командирчик

Інтернет у житті сільської громади
(З досвіду роботи бібліотеки-філіалу с. Ланівці
Борщівської ЦБС)
Хто володіє інформацією —
володіє світом…
Френсіс Бекон
Ланівецька сільська бібліотека-філіал обслуговує 520 користувачів,
з яких 155 — діти. Книжковий фонд нараховує 7340 примірників. 15
років поспіль бібліотеку очолює Тетяна Дмитрівна Глова, людина
працьовита, цілеспрямована, справжній ентузіаст.
Як вважає Тетяна Дмитрівна, основна місія книгозбірні полягає в
сприянні творчому розвиткові особистості, наданні вільного доступу
до інформаційних ресурсів усім бажаючим, а це неможливо без
запровадження інноваційних форм роботи. Серед головних функцій
бібліотеки — забезпечення громадян села соціальними та правовими
знаннями, а також відомостями про діяльність місцевих органів влади
та самоврядування, економічний стан краю.
23 серпня 2011 року, напередодні Дня Незалежності України,
урочисто було відкрито інтернет-центр із вільним доступом до
всесвітньої мережі, який надає людям різних соціальних верств
населення рівні можливості для пошуку інформації, допомагає
становленню загальної інформаційної культури, а також сприяє
професійному та особистому розвиткові жителів села.
У 2012 році книгозбірня взяла участь у проекті «Організація нових
бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до інтернету»
у рамках програми «Бібліоміст» за сприяння Ради міжнародних
наукових досліджень та обмінів IREX, проведеного спільно з
Українською бібліотечною асоціацією. У результаті перемоги в
конкурсі вона отримала 3 персональних комп’ютери з повним
програмним забезпеченням, а також сканер, принтер, 3 веб-камери з
навушниками й завдяки цьому перетворилася на популярний
загальнодоступний інформаційний і дозвіллєвий центр для жителів
с. Ланівців, а також мешканців сіл Козаччина, Тулин. Вони мають
змогу знайти необхідну інформацію, поспілкуватися з рідними за
допомогою програми «Skype», скористатися електронною поштою,
дистанційно здійснювати навчання.
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Упровадження інноваційних технологій у практику роботи
бібліотеки стало можливим завдяки підтримці та активному сприянню
в облаштуванні органів місцевого самоврядування села.
Сьогодні основне завдання бібліотеки полягає не лише в
обслуговуванні користувачів книгою, а й наданні інформації на
електронних носіях. Це — соціальна діяльність, надання консультацій,
інформаційна допомога. Помічником бібліотекаря у впровадженні
різних задумів є волонтер — спеціаліст Юрій Глова.
Упродовж року, завдяки інтернету, суттєво активізувалася
довідкова робота, розширилась тематика інформаційних довідок:
 «Вибір професії за допомогою інтернету»;
 «Молодіжне законодавство України»;
 «На допомогу абітурієнтові»;
 «Розмаїття світу моди»;
 «Тільки багатодітним матерям»;
 «Передача «Чекай на мене» (пошук людей)»;
 «Законодавча інформація інтернету»;
 «Молодіжні організації України»;
 «Пошук роботи в інтернеті».
Підбір сайтів допомагає в освоєнні фахових навичок і знань,
отриманні нової інформації в професійній діяльності, забезпечує
можливість завжди бути в курсі новин.
Стало традиційним проведення в бібліотеці віртуальних уроків для
членів клубу «Калина», інтернет-мандрівок «Країнами та
континентами».
Тетяна Дмитрівна запропонувала дітям дещо цікаве — відеосалон
«Країна Мультляндія», у якому малюки щотижня мають змогу
подивитися улюблені мультфільми, а також замовити той чи інший
мультик для наступного перегляду.
Частими відвідувачами інтернет-центру є молоді люди, які
залюбки читають новини, переглядають відеоуроки, а місцеві фани —
записи боїв відомих боксерів світу.
Особливо велелюдно було в бібліотеці під час «Євро — 2012».
Юні вболівальники із задоволенням дивилися всі матчі чемпіонату
Європи та обмінювалися враженнями.
Скористалися можливостями всесвітньої мережі й майбутні
випускники, які зареєструвалися для участі в тестуванні.
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Зручне розміщення бібліотеки поруч із сільською радою, школою,
дитячим садком, будинком культури сприяє частим відвідуванням
інтернет-центру голови й депутатів сільської та районної рад Лесі
Яструбчак та Романа Томпальського. Вони переглядають сайти
Верховної Ради України, на яких розміщено офіційну інформацію, та
отримують віртуальні довідки «Що нового в місцевому
самоврядуванні».
За сприяння сільського голови Олега Клепака проведено
автономне опалення, замінено електричну проводку.
Інтернет зробив бібліотеку справді публічною. Нові послуги
привернули увагу сільських фермерів, учителів, молодих матерів,
підприємців.
Постійними користувачами інтернет-центру стали директор школи
Дмитро Магас та директор будинку культури Леся Баркач. Готуючись
до відзначення державних та релігійних свят, черпають інформацію із
всесвітньої мережі завідувачка дитячого садочку Оксана Шулик,
священик Іван Сабала.
Голова фермерського господарства «Козаччина» Ярослав Бідулько
регулярно відвідує бібліотеку, вивчає сільськогосподарську літературу,
стежить за інноваціями, ознайомлюється з новинами. А приватний
підприємець Василь Скрипко за допомогою інтернету вивчав цікаві
пропозиції щодо збуту зерна.
Світлана Вадовська, відкриваючи власний магазин, завдяки
всесвітній мережі знайшла постачальників, склала прайс-лист та
презентаційні листи з детальною інформацією про продукцію та
організовує доставку замовлених покупцем товарів.
Інтернет відкриває мешканцям села великі можливості для
спілкування за допомогою електронної пошти, Skype, соціальних
мереж. А це нові емоції, друзі, знайомства. Так Михайло Пєцьовий 40
років не бачив свого брата. Та в «Однокласниках» йому вдалося
розшукати рідну людину.
Інтернет допоміг Оксані Федорів придбати маточне молочко,
необхідне для лікування. А користувачі бібліотеки Наталя Віхніч та
Людмила Рогачук є постійними клієнтами інтернет-магазинів, де
купують якісний одяг українських виробників за низькими цінами.
Будівельник Ігор Черепаха знайшов корисні поради щодо
перекриття будівель.
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У селі є приватний заклад харчування, у якому часто відпочивають
ланівчани. Рецепти приготування оригінальних страв та цікаві ідеї
сервірування столу вишукують кухарі Любов Попіль, Уляна Снігур,
Світлана Різник.
Багатодітні сім’ї Гошків та Маланюків черпають із всесвітньої
мережі інформацію, що стосується законодавства, зокрема пільг для
багатодітних сімей.
Мешканці села відчули перевагу інтернету й завдяки йому можуть
сплачувати рахунки за комунальні послуги, проходити реєстрацію та
актуалізацію в Ощадбанку для отримання компенсації.
У серпні 2012 року виповнився один рік із часу заснування
інтернет-центру. Було підведено підсумки роботи за даний період.
Весело пройшли святкування, почесними гостями на якому були
сільський голова, активісти наглядової ради бібліотеки, члени клубу
«Калина» та користувачі.
Завдяки інтернету завідувачка книгозбірні Тетяна Глова має
можливість вивчати досвід провідних бібліотек України та світу,
застосовує новітні інформаційні технології у своїй роботі. Вона є
ініціатором створення та активним дописувачем блогу за адресою:
http://laniwci.blogspot.com/.
Поряд із просуванням у практику роботи бібліотеки новітніх
інформаційних технологій велика увага приділяється й питанням
комплектування книжкового фонду. У книгозбірні вже декілька років
поспіль діють акції «Подаруй бібліотеці книгу», «Книги моїх
земляків», «Чарівність старовинних книг», «Подаруй бібліотеці
вишивку». У 2012 році книжковий фонд поповнився 48 книгами, котрі
подарували жителі села Борис Черепаха, Марта Микецей, кандидат у
депутати до Верховної Ради України Володимир Бедриківський, який,
до речі, подарував ще й фотоапарат.
Бібліотека — це те місце, де можна почерпнути інформацію про
минуле села. Вражають відвідувачів експонати, зібрані в кімнаті
народознавства: старовинна вишивка та предмети побуту, роботи
сестер-служебниць згромадження Непорочної Діви Марії 1895 року,
молитовники, художня література, «Кобзар» 1944 року. Окрасою
фонду є видання «Витоки Просвіти в Ланівцях», подароване отцем
Олександром Уланицьким, та «Історія села», написане отцем ІваномМаркіяном Баранюком. Бібліотекарем було зібрано цінні матеріали
про історію села та впорядковано їх у літописах «Моє рідне село» та
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«Передзвін віків», які було представлено на районний конкурс, що
організовувався ЦБС. Бібліотека тісно співпрацює з установами села
задля виховання шанобливого ставлення до культури та звичаїв краю.
Книгозбірня стала базою для проведення творчої лабораторії для
сільських бібліотекарів. Також організовувались екскурсії для
учасників семінарів заступників директорів з виховної роботи шкіл
району.
Тетяна Дмитрівна постійно вдосконалює свої навички роботи на
комп’ютері. Тому пройшла навчання в Регіональному навчальному
центрі, засвоївши основи комп’ютерної грамотності та роботи у
всесвітній мережі. Її головне бажання — перетворити бібліотеку, яку
вона очолює, на заклад, котрий впливає на освіту, культуру, розвиток
економіки, облаштування побуту та задоволення різносторонніх
потреб місцевої громади.
Інтернет відчиняє двері не тільки в безмежний світ інформації, але
й у саму бібліотеку, яка є інформаційним публічним закладом, дає
можливість їй стати сучасною, цікавою, потрібною.
М. М. Войтухів, завідувачка
методично-бібліографічного
відділу Борщівської ЦБС

Співпраця бібліотек Чортківського району
з місцевими органами влади, громадськими організаціями
щодо правової освіти молоді
У сучасних умовах розвитку суспільства стрімко зростає
соціальний ефект бібліотечної діяльності. Сьогодні книгозбірня є тією
установою, яка може консолідувати громадськість щодо вирішення
соціально значущих проблем і брати участь у становленні правової
держави.
Однією з прогресивних форм взаємодії бібліотек із різними
структурами та користувачами є соціальне партнерство, яке дозволяє
їм як позиціонувати свої інтереси серед місцевої громади, так і
враховувати побажання її членів. Воно історично ґрунтується на
співпраці книгозбірень з іншими установами й закладами для
проведення спільних заходів.
Реальними партнерами бібліотек є відділи та служби місцевих
виконкомів: внутрішньої політики, юстиції, у справах неповнолітніх,
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сім’ї та молоді, соціального захисту населення, зайнятості, охорони
здоров’я тощо. Надаючи інформаційну допомогу цим структурам,
книгозбірні залучають їхніх представників до проведення
різноманітних просвітницьких заходів, спрямованих на правове
виховання населення, профілактику правопорушень, популяризацію
здорового способу життя, профорієнтацію молоді.
Правова освіта підростаючого покоління здійснюється в
органічному поєднанні з реальними подіями для того, щоб молодь
усвідомила свій нерозривний зв’язок з іншими членами суспільства,
відчула відповідальність перед державою, громадянами якої вона є.
У Чортківській централізованій бібліотечній системі вже більше
п’яти років діє Центр правового просвітництва (див. Додаток № 1),
який тісно співпрацює з районним управлінням юстиції, райвідділом
міліції, райвідділом у справах сім’ї та молоді, представниками влади
та громадських організацій.
Його мета — навчити молоде покоління орієнтуватись у правовому
просторі, правильно застосовувати норми законів на практиці,
збільшити багаж знань про юридичні професії, види правопорушень
та відповідальність за їх скоєння.
Діяльність центру передбачає зміцнення моральних та естетичних
засад у суспільстві, захист від впливу культу насильства, жорстокості,
порнографії, наркоманії та інших ганебних явищ, які перешкоджають
реалізації конституційних прав і свобод громадян.
Його робота полягає в проведенні лекційно-семінарських занять,
круглих столів, брейн-рингів, вікторин, конференцій, рольових занять,
вечорів запитань і відповідей, днів правової інформації.
Для патріотичного й громадянського виховання учнів, формування
правової культури в центральній районній бібліотеці створено
правовий клуб «Феміда» (див. Додаток № 2), який діє на базі центру
правового просвітництва. У своїй роботі він керується методичною
допомогою, котру надає Чортківське районне управління юстиції.
Тут систематично проводяться засідання, на яких розглядаються
питання захисту прав та виконання обов’язків неповнолітніми.
У Чортківській центральній бібліотеці пройшла бесіда-діалог
«Коли межу дозволеного переступає підліток». Головний спеціаліст
служби у справах сім’ї та молоді Чортківської РДА М. Гулевич
повідомила учасникам про те, яке місце серед правопорушень займає
злочинність дітей у районі.
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Про поняття злочину та його види розповіла провідний спеціаліст
управління юстиції С. Тиміцька. Гості заходу відповіли на запитання
присутніх.
Година спілкування «Що треба знати про право і закон?» зібрала
школярів у центральній книгозбірні. Вони ознайомилися з роботою
адвоката, нотаріуса, органів юстиції. Також було проведено експресопитування «Що я знаю про свої права?», що дозволило визначити
ставлення молодого покоління до актуальних правових проблем.
Помічник судді Н. Магдяк узагальнила результати тестування
учнів 9 класів загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 7, у якому
взяли участь 22 дитини. Це дало змогу виявити обізнаність молодих
людей у правознавчих питаннях. Спеціалісти районного відділу
юстиції подарували книгозбірні серію книг «Впровадження нового
Цивільного кодексу в Україні».
Чергове засідання правового клубу «Феміда» пройшло у формі
рекомендаційної бесіди на тему «Сім літер на обкладинці з гербом
освячують обов’язки і право» (вручення паспорта). Керівник клубу
Н. Гриців привітала учнів із почесним званням громадянина України
та розповіла про паспортну службу України, офіційний документ, що
засвідчує особу та підтверджує її громадянство. З літературою даної
тематики учні мали змогу ознайомитись, переглянувши книжкову
виставку «Я — громадянин України».
У жовтні 2012 року в читальному залі центральної бібліотеки
відбувся правовий вечір «Молодь: уроки права, уроки життя», на
якому була присутня учнівська молодь ЗОШ № 7 разом з учителем
правознавства З. Віхніч. Про актуальність завдання щодо
вдосконалення правового забезпечення захисту прав дітей і молоді,
проблеми насильства дітей у сім’ї наголошували ведучі — бібліотекар
читального залу О. Кондратенкова та керівник клубу Н. Гриців.
Провідний спеціаліст районного управління юстиції О. Савчук
провела юридичний марафон «Адміністративна відповідальність
неповнолітніх».
Учасники заходу мали можливість ознайомитись із літературою
правової тематики, що була представлена на книжковій виставці
«Закон — путівник по житті».
Наркоманія в сучасному суспільстві стала актуальною темою як у
засобах масової інформації, так і в спеціальних наукових
дослідженнях.
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Вечір запитань і відповідей «Наркоманія сьогодні: медичні та
правові аспекти» мав на меті пропагувати здоровий спосіб життя,
викликати в учнів негативне ставлення до наркоманії.
Бібліотекар Н. Гриців у вступному слові наголосила, що
наркоманія — це не пустощі, не проведення вільного часу в товаристві
друзів, а небезпечна хвороба. Не кожному вдається вирватись із
полону цієї залежності, яка може призвести до смерті в молодому віці.
Про медичні аспекти розповіла лікар Чортківської комунальної
лікарні С. Грабовецька. Також було оформлено книжкову виставку
«Дорога в прірву». Бібліограф ЦБ провела огляд «Ні наркотикам!».
Сьогодні важко уявити будь-яку сферу суспільного життя, у якій
би не використовувалися сучасні інформаційні технології. Завдяки їм
здійснюється політичний, правовий та економічний зв’язок на рівні
державних структур, товарообіг та обмін науковим досвідом.
Найбільш активно розвиваються напрямки діяльності, пов’язані з
глобальною мережею інтернет, зокрема інтернет-торгівля, інтернетбізнес, інтернет-уряд тощо. Разом із тим, високими технологіями
почав активно цікавитися злочинний світ. Це призвело до появи такого
феномену, як комп’ютерна злочинність (або кіберзлочинність).
Перший злочин із використанням ЕОМ зареєстровано в 1969 році в
США. В Україні кримінальну відповідальність за такі посягання було
запроваджено лише в 1994 році. Питання комп’ютерної злочинності
було розглянуто під час інформаційно-правової години «Кримінальні
дива віртуального світу», що пройшла в рамках правового клубу
«Феміда».
На запитання присутніх, учнів 8—10 класів, відповідали
провідний спеціаліст районного управління юстиції С. Тиміцька та
вчитель права ЗОШ № 7 З. Віхніч. Учасники переглянули книжкову
виставку «Віртуальність і кримінал» та обговорили питання хакерства
як одного з видів комп’ютерних злочинів.
Що саме змушує молодь протиставляти себе суспільству? Це
своєрідний протест проти примушення бути такими, як усі? Хто ж такі
неформали й чому до них таке ставлення? Про це йшлося під час
вечора запитань і відповідей «Неформальні угрупування: як до цього
ставитися?», що пройшов у центральній бібліотеці. Мета цього
заходу — розповісти про сучасні течії та допомогти молоді зрозуміти
себе, знайти в цьому житті своє призначення, не потрапити в
середовище зла. Не всі молодіжні організації несуть позитив, але вони
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існують, і з цим потрібно рахуватися. Також учні прослухали
інформацію про скаутський, волонтерський рух в Україні.
Пізнавальною та корисною стала година спілкування «Запобігання
злочинності серед неповнолітніх». Працівники бібліотеки Н. Гриців та
О. Рибух говорили про проблеми дитячої злочинності, адже людина не
народжується злочинцем, а стає ним через певні життєві обставини.
Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді Чортківської РДА
М. Гулевич розповіла про органи та служби у справах неповнолітніх,
кримінальну міліцію у справах неповнолітніх та її функції й завдання,
кримінальну відповідальність неповнолітніх та її статистичні дані, про
те, хто здійснює соціальний захист і профілактику правопорушень
серед неповнолітніх. Мета заходу — виховання в молоді поваги до
закону, почуття непримиренності до зла й насильства та надання
учнівській молоді педагогічної допомоги. Фахівцями центральної
бібліотеки було оформлено книжкову виставку «Підліток і злочин».
Роздано
інформаційні
буклети
«Особливості
кримінальної
відповідальності та покарання неповнолітніх».
Зустріч за круглим столом «Правопорушення — це шлях до
злочину» дала змогу підліткам зрозуміти, що таке злочин і
правопорушення, коли та за що настає кримінальна відповідальність.
Майор міліції Б. Юрчак, помічник судді Н. Магдяк, помічник
прокурора району О. Халанчук, які завітали на захід, застерегли юнь
від найбільш типових зваб, котрі можуть стати й стають причиною
злочинності.
Партнерство бібліотек із волонтерськими організаціями допомагає
в популяризації здорового способу життя, профілактиці шкідливих
звичок, захворювання на СНІД. Так члени організації «СТОП» для
старшокласників міста провели круглий стіл «Наркоманія сьогодні:
медичні та правові аспекти».
За підрахунками фахівців, для підтримки імунної системи
наркомана потрібно 10 тис. доларів, і самому «зістрибнути з голки» ще
нікому не вдавалось. «Як не треба жити» та «як не зробити помилку»
навчали члени організації А. Вітюк та А. Никольців.
«Зобов’язаний бути громадянином». Саме цей вислів став гаслом
зустрічі молоді з помічником судді Н. Магдяк та начальником відділу
кримінальної міліції у справах дітей І. Слободяном, які розповіли
присутнім про складну, відповідальну і, водночас, небезпечну роботу
кримінальної міліції, види покарань. Відкрили статистику: за
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невеликий проміжок часу в районі зареєстровано 65 адміністративних
правопорушень, порушено 21 кримінальну справу на неповнолітніх.
З нагоди Міжнародного дня проти катувань та на підтримку
Всеукраїнської акції «Проти катувань», ініційованої Українською
Гельсінською спілкою з прав людини, правознавча організація
«Гельсінська ініціатива — ХХІ» разом із центром правового
просвітництва провела прес-конференцію «Правило закону чи закон
без правил?». На захід було запрошено голову правознавчої організації
«Гельсінська ініціатива — ХХІ», члена Правління Гельсінської спілки
з прав людини О. Степаненка, який вів мову про побиття й катування,
які є щоденною практикою в українських в’язницях, а громадськості
важко дізнаватися про те, що там відбувається. Про це заявляють
правозахисники в Міжнародний день допомоги жертвам тортур,
котрий у світі відзначають не так давно. Ув’язненим, які стали
жертвами свавілля, дуже важко довести, що вони постраждали, адже в
Україні немає незалежної системи розслідування таких злочинів.
Директор Чортківської ЦБС О. Колівошко відзначила, що катування в
Україні залишається поширеним явищем, і навела ряд прикладів.
Гостями заходу були представники організації ЕГО «Зелений світ»,
письменник В. Погорецький, журналісти місцевих часописів
Л. Габруський, О. Іванців. Учасники прес-конференції обмінялися
думками про роль та місце правозахисних організацій у сучасному
суспільстві. Бібліотеці подаровано два примірники доповіді, декілька
брошур щодо екологічних прав, а також фотоальбом пам’яті
«Українська гельсінська спілка 1988—1990 рр.».
Майбутнє кожної людини та людства залежить від підростаючого
покоління, тому в забезпеченні прав молоді має бути зацікавлене
світове співтовариство. І саме до Міжнародного дня прав людини
проведено круглий стіл «Права людини: європейський рівень поваги і
захисту». З «Основним положенням Загальної декларації прав
людини, правовим механізмом захисту дитини» ознайомила присутніх
провідний спеціаліст управління юстиції С. Тиміцька.
Про Конвенцію ООН із прав дитини присутні почули від
начальника відділу соціально-правового захисту дітей служби у
справах дітей та молоді Чортківської РДА С. Герчак.
З нагоди Міжнародного дня прав людини в міській бібліотеці для
дорослих проведено інформаційно-правову годину «Закон захищає і
зобов’язує». На захід запрошено учнів 10 класів школи-інтернату. У
28

вступному слові «Якщо вам ще немає 18-ти…» бібліотекар Л. Тимофій
розповіла про те, які злочини найчастіше вчиняють неповнолітні,
вважаючи, що їм не загрожує відповідальність. Провідний спеціаліст
районного управління юстиції О. Майхрук розкрила поняття злочину
та охарактеризувала поведінку молодих людей під час затримання
міліцією. Також було наголошено на правах неповнолітніх під час
ведення слідства.
Щомісяця бібліотекарі проводять перегляди періодичних видань
«Юридична консультація поруч», бесіди-діалоги за газетними
публікаціями «Соціальний захист молоді», інформаційні години
«Юридичні консультації на сторінках періодики», організовують
інформаційні куточки «Права чорнобильців». Особливу увагу
приділяють законодавству щодо постраждалих унаслідок аварії на
ЧАЕС, оскільки наше місто належить до 4 зони радіологічного
контролю.
У м. Чорткові проживає багато переселенців із місць відчуження.
Медпрацівники, водії брали участь у ліквідації аварії, а нині стали
інвалідами. Тому захист прав ліквідаторів і дотримання законності
хвилює багатьох жителів міста. Ведуться спеціальні рубрики в
картотеках і каталозі, де відображаються всі прийняті закони.
Використовуючи всесвітню мережу, чортківчани склали позовні заяви
до судів про виплату компенсацій за проживання в зоні посиленого
радіоактивного забруднення.
Як показує практика, загальнодоступність правової інформації
найкраще забезпечується за допомогою інтернету. Сьогодні на сайтах
окремих бібліотек діє віртуальна допомога юриста, де користувач
може поставити питання правового характеру й отримати на нього
відповідь.
За допомогою всесвітньої мережі необхідну правову інформацію
отримала та змогла захистити статус «дитина війни» в суді
М. Поліщук. А пенсіонерка О. Венгринович одержала зразки бланків
для приватизації земельної ділянки, графіки роботи відповідних
служб.
Використання в роботі новітніх технологій дозволяє бібліотекам
задовольняти різноманітні інформаційні запити, надавати відповідні
інформаційні послуги всім зацікавленим організаціям та окремим
користувачам.
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Інформаційне забезпечення представників місцевої влади
здійснюється відповідно до потреб керівників і провідних фахівців
райдержадміністрації, міськвиконкому, районної, міської та сільських
рад. На їхні замовлення книгозбірні готують інформаційно-аналітичні
довідки з питань розв’язання актуальних проблем, бібліографічні
списки, поточну інформацію про нові публікації. Так бібліотеками
здійснюється індивідуальне інформування на теми:
— «Законодавча основа місцевого самоврядування»;
— «Захист прав людини»;
— «Молодіжне законодавство України»;
— «Соціальний захист населення»;
— «Податкове право в Україні»;
— «Мовна політика в державі»;
— «Пільги багатодітним матерям».
На базі районного центру правового просвітництва в межах
проекту Української бібліотечної асоціації та Програми сприяння
Парламенту центральна бібліотека приєдналася до мережі «Пунктів
доступу громадян до офіційної інформації». Тут бажаючі можуть
отримати необхідну інформацію про діяльність органів державної
влади, дізнатися, про те, як можна долучитися до законотворення та
впливати на процес прийняття державних рішень.
До Дня Конституції України проведено подорож сайтами «Правові
відносини та особистість» для правового виховання молоді.
Просвітницьку діяльність із правового виховання бібліотеки
здійснюють у співпраці з громадськими організаціями, члени яких
беруть участь у роботі громадських приймалень, проведенні
правоосвітніх заходів за участю молоді, семінарів із роз’яснення норм
чинного законодавства.
Працівниками Чортківського районного управління юстиції та
відділу державної виконавчої служби на базі Центру правового
просвітництва проведено семінар із юрисконсультами та головними
бухгалтерами місцевих органів виконавчої влади, територіальних
органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств,
органів місцевого самоврядування, державних господарських
об’єднань, підприємств, установ, організацій. Розглядалися питання:
— загальне ознайомлення із Законом України «Про виконавче
провадження»;
— підстави відкриття виконавчого провадження;
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— умови, порядок та розмір стягнення виконавчого збору.
Відповідальність у виконавчому провадженні;
— порядок проведення стягнення коштів (у т. ч. аліментів) із
заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника;
— порядок і строки перерахування коштів, отриманих по
виконавчих документах, з фізичних та юридичних осіб.
У роботі семінару взяли участь: начальник Чортківського
районного управління юстиції І. Жигунова, начальник відділу
державної виконавчої служби Чортківського районного управління
юстиції А. Хованець, головні державні виконавці відділу державної
виконавчої служби управління юстиції Н. Павшок і Р. Бураковський.
Про роботу Центру правового просвітництва та клубу «Феміда»
доповіла директор Чортківської ЦБС О. Колівошко.
Спеціалістами районного управління юстиції та відділу державної
виконавчої служби було надано кваліфіковані та вичерпні відповіді на
запитання запрошених осіб, що стосувались проблемних питань, які
виникають у практичній діяльності.
Одним із напрямків організації правової освіти населення є
сприяння створенню та діяльності молодіжних інтелектуальних і
правових клубів. Так у бібліотеках району діють правознавчі клуби за
інтересами: «Правознавець» (с. Пробіжна) (див. Додаток № 3),
«Школа дорослого життя» (міська бібліотека для дорослих) (див.
Додаток № 4) , «Кругозір» (с. Шульганівка) та інші.
До Міжнародного дня прав людини в міській бібліотеці для
дорослих спільно з членами клубу «Школа дорослого життя»
проведено урок запитань і відповідей «Учитись по закону».
Працівники книгозбірні оформили виставку «Право. Мораль.
Культура». Зі вступним словом до присутніх звернулась керівник
клубу Л. Тимофій. Із доповіддю на тему «Закон захищає і зобов’язує»
виступила провідний спеціаліст районного управління юстиції
О. Савчук. Також вона відповіла на запитання, які хвилювали
присутніх:
1. Діти приносять до школи мобільні телефони й часто
користуються ними під час уроку. Чи має право вчитель у такому
випадку забрати телефон?
2. Чи вважається правопорушенням азартні ігри?
3. Чи мають право з’являтися в громадських місцях підлітки в
нетверезому стані та яка відповідальність за це?
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4. Який вік підлітка тягне за собою адміністративну
відповідальність?
5. Хто призначає виправні роботи?
6. Що робити, якщо в магазині решту дають цукерками?
7. Яка відповідальність за збереження наркотичної сировини?
8. Що тягне за собою заняття підлітком проституцією?
Бібліографічний огляд літератури «На вістрі закону» провела
завідувачка міської бібліотеки-філіалу для дорослих Н. Волчаста. Із
заключним словом «Зроби свій вибір на користь здоров’я» виступила
бібліотекар Л. Тимофій. Присутнім було роздано «Пам’ятку прав
людини в контексті загальної декларації прав людини», яку
підготувало Чортківське районне управління юстиції.
Кожна молода людина — особистість, яка має свої уподобання та
мрії. Однак саме в цей період підлітки є особливо вразливими до
зовнішнього впливу. На жаль, сьогодні у світі нижня межа віку ВІЛінфікованих становить 14 років. У клубі за інтересами «Школа
дорослого життя» відбувся круглий стіл на тему «Якщо вам ще немає
18-ти…». На захід запрошено провідного спеціаліста Чортківського
управління юстиції С. Тиміцьку, яка провела рольову гру «Види
юридичної відповідальності». Серед учасників було обрано суддю,
адвоката та підсудних. Присутні активно обговорили різні ситуації,
які виникають як у повсякденному житті, так і в школі.
Надійним партнером бібліотек у профорієнтаційній роботі є
районна служба зайнятості, яка надає бібліотекам різноманітну
інформацію про ту чи іншу професію та її особливості.
Молодіжний лікнеп «Обери свою професію» проведено на базі
міської бібліотеки для дорослих. Учасники клубу за інтересами
«Школа дорослого життя» мали змогу ознайомитися з професіями
органів правосуддя. Провідний спеціаліст районного центру
зайнятості Т. Єрмолаєва підготувала гру-розминку «Знайомство», мета
якої — розкрити свою мрію щодо вибору майбутньої професії.
Психолог районного відділу освіти О. Ковальчук провела анкетування
для визначення індивідуальних рис, вимог до обраної спеціальності.
Запрошені на засідання помічник районного судді Н. Магдяк,
працівник районного відділу міліції Р. Пахолків ознайомили присутніх
з азами професій судді, слідчого, адвоката, нотаріуса. Бібліотекою
надано інформацію про юридичні навчальні заклади. Усім учасникам
роздано пам’ятки «Обери шлях правника».
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У рамках цільової комплексної програми правової освіти
населення на базі центральної районної бібліотеки вже кілька років
поспіль діє громадська приймальня. Працівники управління юстиції
надають безкоштовну консультативну допомогу всім верствам
населення.
У Всесвітній день прав людини в бібліотеці-філіалі с. Пробіжна
спільно з клубом «Правознавець» було проведено урок права «Закон
захищає дитинство», на який запросили юриста централізованої
бібліотечної системи С. Прейзнер. Вона розповіла юним відвідувачам
про основні права дитини, гарантовані Конвенцією ООН та
Конституцією України. А інтерактивна гра допомогла з’ясувати, чи не
порушується їхнє право на життя, освіту, якісну медичну допомогу та
відпочинок, а також на отримання інформації, користування своєю
культурою, розвиток талантів. Бібліотекар І. Гейда ознайомила
присутніх із правовою літературою, яка є у фонді книгозбірні.
Під час наступної зустрічі С. Прейзнер розповіла про особливості
роботи юриста, прочитала лекцію на тему «Стоп насильству». Також
висловила своє занепокоєння з приводу збільшення кількості проявів
жорстокості з боку підлітків, навела приклади з власної юридичної
практики. Пояснила, що необачні вчинки можуть потягти за собою
суворі покарання. Вона запропонувала дітям переглянути
документальні фільми «Життя — це вибір» та «Дороги, які нас
обирають» про життя засуджених у виправній колонії. Бібліотекарі
підготували перегляд літератури на тему «Закон один для всіх».
Партнерство бібліотек та органів місцевого самоврядування
знаходить відображення в тематиці семінарів. На базі бібліотекифіліалу с. Пробіжна проведено районний семінар бібліотечних
працівників на тему «Робота бібліотек на допомогу формуванню
правосвідомості користувачів». Учасники прослухали консультації:
«Сучасні форми і методи роботи бібліотек на допомогу
правосвідомості
користувачів»,
«Вітчизняна
періодика
як
інформаційне джерело з правознавства». У роботі семінару взяли
участь сільський голова І. М. Пазюк, провідний спеціаліст районного
управління юстиції С. Тиміцька. Для присутніх було проведено
чергове засідання клубу «Правознавець» у формі брейн-рингу «Я маю
право». Дві команди змагалися між собою в конкурсі ерудитів із
правознавства.
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Бібліотекарі Чортківщини постійно шукають нові форми роботи
щодо формування правової свідомості громади району, створюють
належні умови для задоволення інформаційних потреб своїх
користувачів.
О. М. Гаврилюк, завідувачка
методично-бібліографічного
відділу Чортківської ЦБС
Додаток № 1

Програма Центру правового просвітництва
Загальні положення
Побудова демократичної правової держави, проголошеної Конституцією
України, обумовлює суттєве підвищення правосвідомості громадян, їх
правової культури, актуальне дотримання ними вимог законодавства,
послідовну реалізацію основних прав і свобод людини та громадянина.
Успішне вирішення цих завдань залежить від багатьох чинників і,
здебільшого, від рівня організації правової освіти і виховання населення
країни.
Програма роботи Центру правового просвітництва передбачає зміцнення
моральних та естетичних засад у суспільстві, посилення захисту моралі, а
також збереження вікових культурних традицій українського народу від
негативного впливу культу насильства, жорстокості, порнографії, наркоманії
та інших ганебних явищ, які продовжують руйнувати суспільну мораль,
перешкоджають реалізації конституційних прав і свобод людини, інтеграції
України в європейський інформаційний, освітній та культурний простір,
утвердження здорового способу життя громадян, належне виховання
молодого покоління, розроблення і втілення комплексу заходів щодо
практичної реалізації основних пріоритетів правового виховання задля
подальшого поліпшення якості правових знань молоді, підвищення їх
правової культури та правосвідомості.
Необхідність організації правового виховання молоді зумовлена
розбудовою Української держави, існування якої немислиме без відповідного
рівня правової культури її громадян; інтенсивною трансформацією правової
системи; необхідністю подолання правового нігілізму та правової
неграмотності.
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Мета Центру правового просвітництва
Формування в молоді та населення району правової культури
громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до
своїх прав та обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у
Конституції України, глибокої поваги до законів і правил людського
співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги,
що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні
державними справами, вихованні юнацтва в дусі основних свобод, у піднятті
культури прав людини, навчання молодого покоління орієнтуватись в
правовому просторі, правильно застосовувати норми законів на практиці,
збільшення багажу знань про основні види юридичних професій, види
правопорушень та відповідальність за їх скоєння.
Основними завданнями Центру правового просвітництва є:
 підвищення рівня правової культури молоді;
 створення належних умов для набуття молоддю знань про свої права,
свободи та обов’язки;
 забезпечення вільного доступу до джерел правової інформації;
 удосконалення системи правової освіти молоді, представників
громадських організацій та юрисконсультів підприємств, установ міста та
жителів району;
 сприяння діяльності правознавчих клубів за інтересами «Феміда»
(ЦБ), «Школа дорослого життя» (міська бібліотека для дорослих),
«Правознавець» (с. Пробіжна).
Основні напрямки роботи Центру правового просвітництва
Програма Центру правового просвітництва передбачає комплекс заходів
виховного, навчального, інформаційного характеру, спрямованих на
створення належних умов для здобуття молоддю обсягу правових знань та
навичок у їх застосуванні, і полягає в проведенні:
 лекційно-семінарських занять;
 засідань круглих столів;
 брейн-рингів;
 відкритих занять із запрошенням представників державних структур
та правоохоронних органів;
 конкурсів;
 вікторин;
 конференцій;
 рольових занять.
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Додаток № 2

Статут
клубу правового просвітництва «Феміда»
1. Загальні положення
1.1. Клуб за інтересами «Феміда» є добровільним неполітичним
молодіжним клубом, який діє на базі центру правового просвітництва,
створеного спільно з районним управлінням юстиції, що функціонує в
центральній районній бібліотеці та об’єднує на добровільних засадах осіб, що
беруть активну участь у суспільному та навчальному житті з метою
спілкування, обміну інформацією, розширення знань про все, що хвилює
сучасну молодь, виховання молоді в дусі національних цінностей.
1.2. Діяльність клубу ґрунтується на принципах демократії, законності,
гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної
відповідальності членів клубу за доручену справу.
1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі
громадські організації» та іншими нормативно-правовими актами України, а
також даним Статутом.
1.4. Найменування: Молодіжний клуб за інтересами «Феміда».
2. Мета, завдання, форми та методи діяльності
2.1. Мета діяльності клубу полягає в активізації організаційних
здібностей і творчого потенціалу молоді, створенні сприятливих умов для
самореалізації та гармонійного розвитку особистості, формуванні в молоді
організаторських навичок, забезпеченні захисту їхніх прав і свобод,
проведенні засідань, спрямованих на гуманізацію та демократизацію
молодіжної спільноти.
2.2. Основні завдання:
2.2.1. Формування національної свідомості, активної громадянської
позиції, правової культури молодого громадянина.
2.2.2. Забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі.
2.3. Для досягнення поставленої мети й виконання завдань члени клубу
користуються всебічною підтримкою та допомогою з боку керівника та
працівників центральної бібліотеки у вирішенні питань організації та
проведення організаційних, культурно-освітніх заходів.
2.4. Клуб вирішує такі завдання:
2.4.1. Формування громадянської позиції та активізація участі молоді в
процесах державного життя України.
2.4.2. Вироблення та реалізація загальних програм роботи з молоддю,
апробація інноваційних методів роботи.
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2.4.3. Сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої
на соціальний, правовий захист дітей та молоді, вирішення їхніх виховних та
освітніх проблем.
2.4.4. Члени клубу беруть участь у тематичних семінарах, тренінгах,
круглих столах, літературних і тематичних вечорах.
3. Членство, права та обов’язки
3.1. Членом клубу може бути кожен учень (студент), громадянин, який
виявив своє бажання до активної творчої праці й готовий виконувати
покладені на нього обов’язки, передбачені цим Положенням.
3.2. Член клубу має право:
3.2.1. Брати участь у формуванні керівних органів, обирати і бути
обраним до складу виборчих органів клубу (вільний вступ і вихід).
3.2.2. Ініціювати (брати участь) заходи, проекти із залученням клубу в
цілому або його окремих членів.
3.3. Член клубу зобов’язаний:
3.3.1. Брати активну участь у громадській роботі.
3.3.2. Дотримуватись і виконувати вимоги, викладені в Положенні про
діяльність клубу, розпорядження керівництва тощо.
3.3.3. Сприяти досягненню мети та завдань молодіжного клубу.
Рада клубу «Феміда»
1. Бєга О.
2. Леськів А.
3. Гриців А.
4. Сович П.
5. Гребенюк В.
Програма засідань клубу «Феміда»
1. Вечір запитань і відповідей «Наркоманія сьогодні: медичні та правові
аспекти» (зустрічі з представниками організації «СТОП») (лютий 2012 р.).
2. Рекомендаційна бесіда «Сім літер на обкладинці з гербом освячують
обов’язки і право» (червень 2012 р.).
3. Правовий вечір «Молодь: уроки права, уроки життя» (жовтень 2012 р.).
4. Година запитань і відповідей «Зобов’язаний бути громадянином»
(листопад 2012 р.).
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Додаток № 3

Статут
клубу «Правознавець»
(бібліотека-філіал с. Пробіжна)
1. Клуб за інтересами «Правознавець» створено при бібліотеці-філіалі
с. Пробіжна.
2. Діяльність
клубу
базується
на
принципах
доступності,
рівноправності всіх членів клубу.
3. Члени клубу — учні старших класів ЗОШ та молодь с. Пробіжна.
4. Усі члени клубу рівні між собою.
Мета клубу «Правознавець»
— ознайомлення користувачів з основами права;
— виховання в них почуття відповідальності за свої вчинки;
— повага прав інших людей;
— уміння використовувати теоретичні знання й права в різноманітних
ситуаціях.
Девіз клубу «Правознавець»
Не меркнуть зорі,
Йдуть у небуття,
Бо мають право вік світити.
Я ж маю право на життя,
Я гідно мушу жити.
Рада клубу «Правознавець»
1. Орачевська М.
2. Найдух Х.
3. Яніцький А.
4. Онуфреєв О.
5. Крушельницька І.
Програма засідань клубу «Правознавець»
1. Організаційне засідання (січень 2012 р.).
2. Правова зустріч «Знати закон — бути освіченим» (квітень 2012 р.).
3. Урок права «Закон захищає дитинство» (листопад 2012 р.).
4. Виставка на замовлення «Вибирає сам: шкідливі звички чи
здоров’я» (грудень 2012 р.).
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Додаток № 4

Статут
клубу «Школа дорослого життя»
(міська бібліотека-філіал для дорослих)
1. Загальні положення
1.1. Клуб за інтересами «Школа дорослого життя» є добровільним
неполітичним молодіжним клубом, який створений міською бібліотекоюфіліалом для дорослих та об’єднує на добровільних засадах осіб, що беруть
активну участь у суспільному та навчальному житті з метою спілкування,
обміну інформацією, розширення знань про все, що хвилює сучасну молодь,
виховання молоді в дусі національних цінностей.
1.2. Діяльність клубу ґрунтується на принципах демократії, законності,
гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної
відповідальності членів клубу за доручену справу.
1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі
громадські організації» та іншими нормативно-правовими актами України, а
також даним Статутом.
1.4. Найменування: Молодіжний клуб за інтересами «Школа дорослого
життя».
2. Мета, завдання, форми та методи діяльності
2.1. Мета діяльності клубу полягає в активізації організаційних
здібностей і творчого потенціалу молоді, створенні сприятливих умов для
самореалізації та гармонійного розвитку особистості, формуванні в молоді
організаторських навичок, забезпеченні захисту їхніх прав і свобод,
проведенні засідань, спрямованих на гуманізацію та демократизацію
молодіжної спільноти.
2.2. Основні завдання:
2.2.1. Формування національної самосвідомості, активної громадянської
позиції.
2.2.2. Забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі.
2.3. Для досягнення поставленої мети й виконання завдань члени клубу
користуються всебічною підтримкою та допомогою з боку керівника та
працівників міської бібліотеки-філіалу для дорослих у вирішенні питань
організації та проведення організаційних, культурно-освітніх заходів.
2.4. Клуб вирішує такі завдання:
2.4.1. Формування громадянської позиції та активізація участі молоді в
процесах державного життя України.
2.4.2. Реалізація загальних програм роботи з молоддю, апробація
інноваційних методів роботи.
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2.4.3. Сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої
на соціальний, правовий захист дітей та молоді, вирішення їхніх виховних та
освітніх проблем.
2.4.4. Члени клубу беруть участь у тематичних семінарах, тренінгах,
круглих столах, літературних і тематичних вечорах.
3. Членство, права та обов’язки
3.1. Членом клубу може бути кожен громадянин, який виявив своє
бажання до активної творчої праці й готовий виконувати покладені на нього
обов’язки, передбачені цим Положенням.
3.2. Член клубу має право:
3.2.1. Брати участь у формуванні керівних органів, обирати й бути
обраним до складу виборчих органів клубу (вільний вступ і вихід).
3.2.2. Брати участь у заходах, проектах із залученням клубу в цілому або
його окремих членів.
3.3. Член клубу зобов’язаний:
3.3.1. Брати активну участь у громадській роботі.
3.3.2. Дотримуватись і виконувати вимоги, викладені в Положенні про
діяльність клубу, розпорядження керівництва тощо.
3.3.3. Сприяти досягненню мети та завдань молодіжного клубу.
Девіз клубу: «Поводьтеся з людьми так, як би ви хотіли, щоб поводилися
з вами».

Рада клубу «Школа дорослого життя»
1. Гановська А. Б.
2. Качмар О. І.
3. Дюк І. Б.
4. Лохматов О. В.
5. Михайленко Н. М.

План роботи клубу «Школа дорослого життя»
1. Огляд виставки-проблеми «Курити чи не курити?» (січень 2012 р.).
2. Круглий стіл «Якщо вам ще немає 18-ти…» (квітень 2012 р.).
3. Молодіжний лікнеп «Обери свою професію» (червень 2012 р.).
4. Урок запитань та відповідей «Учитись по закону» (грудень 2012 р.).
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Робота Клубу молодого підприємця,
що діє в Заліщицькій центральній районній бібліотеці
Сьогодні багато молодих людей займаються підприємницькою
діяльністю беруть активну участь в економічному житті району, міста.
Інші задумуються над тим, як розпочати власну справу, створити
бізнес-команду.
Працівники Заліщицької центральної районної бібліотеки
вирішили допомогти молоді в отриманні необхідних знань і навичок.
У 2011 році було створено Клуб молодого підприємця. Його членами
стали студенти Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого,
учні Товстенського сільськогосподарського ліцею, Заліщицького ВПУ
та шкіл міста.
Насамперед фахівці книгозбірні провели анкетування, яке було
направлене на вивчення потреб юних користувачів.
45 респондентам було запропоновано відповісти на такі запитання:
1. Що спонукає Вас до відкриття власної справи?;
2. Чи володієте Ви основами економічних знань?;
3. Чи отримуєте Ви таку інформацію в навчальному закладі?;
4. Які інформаційні послуги Ви б хотіли одержувати в бібліотеці?
Більшість опитуваних відповіла, що бізнесом займаються їхні
рідні та знайомі, третина отримує інформацію, яка їх цікавить,
здебільшого з телебачення, інтернету. Майже в кожного респондента є
бажання розпочати власну справу.
Після вивчення та узагальнення результатів анкетування в
бібліотеці було проведено економічну годину «Молодь і бізнес», на
яку запросили успішних підприємців краю, людей, які створили
найбільшу кількість робочих місць для молоді, а також представників
влади.
Досвідом поділилася молодий підприємець, менеджер Леся Конет.
Учасники зустрічі висловили бажання й надалі відвідувати такі
заходи.
Тож, враховуючи побажання, було визначено завдання Клубу
молодого підприємця:
 обговорення поточних проблем у сфері молодіжного
підприємництва
(ознайомлення
із
законодавством
щодо
підприємництва, оподаткування);
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 залучення представників влади до діяльності клубу та
вирішення проблем молодіжного підприємництва в районі, місті;
 ознайомлення з новими інформаційними технологіями,
інтернет-ресурсами;
 проведення різноманітних масових заходів (економічних
годин, тренінгів, круглих столів, зустрічей із представниками влади й
успішними підприємцями, мозкових штурмів, віртуальних подорожей
та екскурсій, онлайнових конференцій).
Користувачам, учнівській молоді й тим, хто прагне знайти роботу,
бібліотечні працівники вирішили надавати інформаційну допомогу. До
них долучилися досвідчені фахівці, зокрема Йосип Йосипович
Децовський, який навчає першооснов підприємництва та інформує
про розвиток бізнесу в Україні та світі. Практичний і викладацький
досвід у нього є: працював на виробництві, очолював
Західноукраїнський регіональний центр фермерства й кооперації.
Сьогодні — завідувач лабораторії підприємництва та бізнесу
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого, старший науковий
співробітник відділення підприємництва і кооперації Національного
центру «Інститут аграрної економіки».
Для юних користувачів у центральній районній бібліотеці
проведено круглий стіл на тему «Перетворимо мрію в реальність»,
мета якого — сприяння розвиткові молодіжного підприємництва та
підвищення активності молоді у створенні власної справи. Запросили
до участі молодих підприємців та представників влади. Практичним
досвідом поділилися: заслужений працівник сільського господарства,
кандидат економічних наук І. В. Мегедин, завідувач лабораторії
підприємництва та бізнесу Заліщицького аграрного коледжу
Й. Й. Децовський, підприємець, голова міжгалузевої ради підприємців
району, депутат районної ради С. М. Навольський.
Про свій шлях у сфері бізнесу розповіли молоді підприємці: Майя
Завінська, котра відкрила майстерню з пошиття й ремонту одягу
«Обнова», власниця перукарні «Марічка» Марія Подолюк, Василь та
Наталія Савчук, які організували в селищі Товстому молодіжнодозвіллєвий клуб «Вікторія», а також студенти агроколеджу Марія
Тракало, Михайло Перит, Петро Загайкевич.
Спеціалісти Заліщицького центру зайнятості та податкової
адміністрації відповідали на запитання присутніх. Успішної
організації власної справи побажали перший заступник голови
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Заліщицької РДА Я. І. Верхола та заступник голови районної ради
В. Ф. Лопушняк.
Бібліотечні працівники, відвідавши успішні підприємства, на яких
працює молодь, підготували відеосюжет та мультимедійну
презентацію «Молоді підприємці краю».
Значну допомогу в організації засідань клубу надають дирекція та
викладачі
ВП
НУБіП
«Заліщицький
аграрний
коледж
ім. Є. Храпливого», які професійно навчають молодь основ економіки
та господарювання, популяризують кращий досвід, надають практичні
поради.
Чергове засідання Клубу молодих підприємців було присвячено
темі «Досвід бізнес-планування — необхідна передумова успішної
діяльності молодого фахівця в сучасному бізнес-середовищі». Власні
бізнес-проекти представили студенти агроколеджу. Так, наприклад,
Роман Шворак ознайомив присутніх з авторським проектом
«Створення робочих місць та реалізація томатів на базі селянського
господарства в селі Виноградне Заліщицького району», а Ірина
Блашкова успішно висвітлила тему «Організація підприємства
«Грибок» з вирощування та реалізації шампіньйонів». Ірина
Іванська — авторка проекту «Весела бджілка» — розповіла про
підприємства з виробництва продукції бджільництва. Сергій Гаврилюк
поділився своїми задумами та планами щодо вирощування глив.
Відрадно, що ідеї молодих авторів отримали схвальні відгуки
учасників засідання Клубу молодого підприємця та високі оцінки
експертів.
Одним із найбільших прагнень сучасної молоді є досягнення
особистої і, насамперед, фінансової свободи. Представники юного
покоління позитивно відносяться до ринкових реформ, а молодіжне
підприємництво — це важливе завдання для підвищення рівня
зайнятості, економічної активності, розкриття творчого потенціалу,
самореалізації.
Керуючий справами районної ради В. В. Кулачковський, оцінюючи
роботу молодих авторів, зауважив, що ці проекти є кроком до успіху, їх
можна втілити в життя.
У цей день на захід завітало багато людей, зацікавлених у
вирішенні сучасних молодіжних проблем, зокрема: начальник
управління економіки та підприємництва районної державної
адміністрації У. М. Чекалюк, заступник міського голови В. П. Машера,
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директор
ВП
НУБіП
«Заліщицький
аграрний
коледж
ім. Є. Храпливого» В. С. Глова, голова Тернопільського союзу
сільськогосподарських кооперативів, директор сільськогосподарського
кооперативу «Ратай», кандидат сільськогосподарських наук
І. М. Марусяк.
Б. Г. Войчишин, голова районної Спілки підприємців і
промисловців, депутат районної ради, вручив авторам кращих бізнеспроектів цінні дарунки та подяки за професійні знання й творчий
підхід, ініціативність та активну життєву позицію.
Приватний підприємець із м. Тернополя Олександр Лотовський,
який також брав участь у засіданні, розповів про можливість відкриття
в м. Заліщиках бізнес-центру новітніх технологій і запросив усіх
бажаючих долучитися до його діяльності.
Провідний бібліограф Світлана Пукіш провела огляд літератури
«Економіка. Підприємництво. Бізнес».
Для урізноманітнення роботи Клубу молодого підприємця
бібліотекарі оформляють книжкові виставки, складають інформаційні
списки літератури, веб-списки, зокрема «Економіка в мережі
Інтернет», «Податковий кодекс», «Ці книги для Вас, підприємці!»,
«Інформаційні технології в бізнесі та управлінні» та інші, з яких
можна почерпнути багато корисних порад для започаткування власної
справи, а також дізнатися про успішну діяльність молодих
підприємців.
Працівників книгозбірні зацікавив досвід Тернопільського
обласного молодіжного центру праці. Вони використовують його під
час засідань клубу. Фахівці центру проводять онлайнові спілкування
та надають консультації молодим підприємцям району.
Заліщицька центральна районна бібліотека приєдналась до мережі
«Пункту доступу громадян до офіційної інформації», яку
започаткувала Українська бібліотечна асоціація в рамках «Програми
сприяння Парламенту України» при підтримці Агентства США з
міжнародного розвитку. Консультанти Пункту допомагають
користувачам у формуванні навиків роботи з ресурсами державних та
місцевих органів влади, управління з питань підприємницької
діяльності.
Інформаційними матеріалами ПДГ скористалось понад 105
користувачів бібліотеки. Теми їх запитів були: «Закон України про
засади запобігання та протидії корупції», «Законодавчі та правові
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документи з питань підприємництва», «Бізнес-ресурси мережі
інтернет», «Консультації он-лайн», «Документи он-лайн: зразки
бланків та форм звітності», «Аналітичні та статистичні довідки про
стан підприємництва в Україні».
На веб-сайті Заліщицької ЦБС відкрито рубрики «Пункт доступу
громадян до офіційної інформації», «Влада інформує», розміщено
посилання на сайти райдержадміністрації, районної та міської рад, що
значно прискорює пошук необхідних матеріалів.
У планах колективу бібліотеки — ширше використання ПДГ,
залучення його спеціалістів до участі в роботі об’єднання.
Створення Клубу молодого підприємця сприяло підвищенню
іміджу бібліотечної установи серед студентської та учнівської молоді,
підприємців краю. Після проведених заходів збільшилась кількість і
відвідуваність користувачів книгозбірні, урізноманітнилась структура
читацьких запитів.
Студент Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого ВП
НУБіП України Роман Шворак, який представив свій бізнес-план на
одному із засідань клубу, втілює його в життя. Організував сімейний
бізнес із вирощування та реалізації томатів.
Ірина Блажкова — авторка проекту «Організація підприємства
«Грибок» з вирощування та реалізації шампіньйонів» — відкрила
власну справу.
Дирекція та колектив Заліщицької ЦБС намагаються допомогти
юнакам здійснити їхні мрії та роблять усе для того, щоб Клуб
молодого підприємця відвідувало ще більше студентів, молоді,
підприємців, бізнесменів, представників влади.
На одному із засідань своїми міркуваннями та враженнями про
роботу об’єднання поділилася вихователь Заліщицького ВПУ Любов
Казюк: «Загальне враження: міцніють крила молодих і бажання
навчатися, що об’єднує студентську молодь».
О. А. Калінка, завідувачка відділу
інформаційно-бібліографічної та
методичної роботи Заліщицької
ЦБС
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Статут
Клубу молодого підприємця
1. Загальні положення
1.1. Клуб молодого підприємця (далі — Клуб) є добровільним
неполітичним молодіжним об’єднанням. Створений громадянами України та
об’єднує на добровільних засадах осіб, які беруть активну участь у
суспільному житті. Функціонує з метою спілкування, обміну інформацією,
для розширення знань про основи підприємництва, наявність робочих місць,
реалізації власних бізнес-планів, ознайомлення з досвідом підприємців та
осіб, які мають власний бізнес.
1.2. Діяльність Клубу ґрунтується на принципах демократії, законності,
гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної
відповідальності членів Клубу за доручену справу.
1.3. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські
організації», «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та іншими нормативноправовими актами України, а також даним Статутом.
1.4. Найменування: Клуб молодого підприємця.
1.5. Місце знаходження: вул. С. Бандери, 66, м. Заліщики.
1.6. Клуб є місцевим молодіжним об’єднанням, що створене та діє при
центральній районній бібліотеці.
2. Мета, завдання, форми та методи діяльності
2.1. Мета діяльності клубу, окрім зазначеної в п. 1.1, полягає також в
активізації організаційних здібностей і творчого потенціалу молоді,
створенні сприятливих умов для самореалізації та гармонійного розвитку
особистості, демократизації молодіжної спільноти. Формування в молоді
організаторських навичок, забезпечення захисту їхніх прав і свобод.
Практична реалізація програм із питань молодіжного підприємництва.
Проведення засідань, різнопланових заходів із популяризації економічних
знань, основ організації підприємництва та бізнесу, кооперації, дотримання
норм і прав.
2.2. Основні завдання:
2.2.1. Активізація наукового, творчого потенціалу, навчання та
використання економічних знань, формування національної самосвідомості,
активної громадської позиції молоді.
2.2.2. Сприяння об’єднанню сил молоді до самовдосконалення й
самореалізації (виживання в нових економічних, соціальних умовах).
2.2.3. Забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності й честі.
2.3. Для досягнення поставленої мети й виконання завдань члени Клубу
користуються:
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— всебічною підтримкою та допомогою з боку керівників та працівників
Заліщицької центральної районної бібліотеки, Заліщицького агроколеджу
ім. Є. Храпливого ВП НУБіП України, Заліщицького ВПУ, районного центру
зайнятості, відділів Заліщицької РДА, районної та міської ради, Районної
ради підприємців та промисловців та міжгалузевої ради підприємців району,
Центру соціальних служб у справах сім’ї та молоді у вирішенні питань
організації та проведення організаційних, науково-практичних заходів.
Клуб вирішує такі завдання:
— формування громадянської позиції та активізація участі студентської
молоді в процесах державотворення України;
— реалізація програм роботи з підприємництва, працевлаштування
молоді, створення та виконання власних бізнес-планів. Апробація
інноваційних методів;
— сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої на
соціальний, правовий захист молоді у сфері підприємництва.
2.4. Члени Клубу беруть участь у тематичних семінарах, тренінгах,
круглих столах, економічних годинах, веб-конференціях, спілкуваннях.
2.5. Клуб має сформовану групу, яка організовує та бере участь у
заходах.
2.6. Клуб поширює інформацію про свою діяльність у ЗМІ.
3. Членство, права та обов’язки
3.1. Членом Клубу може бути кожен громадянин, який виявив своє
бажання до активної творчої праці.
3.2. Член Клубу має право:
— ініціювати заходи, проекти;
— користуватися інформаційними можливостями, які надає Клуб.
3.3. Член Клубу зобов’язаний:
— сприяти досягненню мети та завдань молодіжного Клубу;
— дотримуватися культури в спілкуванні з колегами, членами ради
Клубу.
3.4. Членство може бути припинене добровільно.
3.5. Членство в Клубі не виключає членства в інших громадських
організаціях та об’єднаннях.
4. Організаційна структура Клубу
4.1. Молодіжний Клуб має свій регламент діяльності (засідання Клубу
проводяться згідно з передбаченим планом).
4.2. Організаційні питання вирішує рада Клубу, яка визначає основні
напрямки діяльності.
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План роботи Клубу молодого підприємця на 2012 рік
№

Зміст роботи

Дата
проведення

1

Організаційне засідання.
Обрання ради клубу.
Обговорення заходів, які
пропонуються на засідання
клубу
Економічна
година
«Молодь і бізнес».
Анкетування «Чи бажаєте
Ви
відкрити
власний
бізнес?»

Січень

2

3

4

5

6
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Зустріч молодих підприємців району. Презентація
слайдів «Молоді підприємці Заліщанщини». Огляд
літератури «Економіка.
Підприємництво. Бізнес»
Засідання круглого столу
«Досвід бізнес-планування — необхідна
передумова успішної
діяльності молодого
фахівця в сучасному
бізнес-середовищі»
Тренінг «Молодіжне
підприємництво в мережі
інтернет». Пункт доступу
громадян до інформації
органів державної влади
Практичне заняття
«Створення власних вебресурсів в мережі
інтернет»

Місце
проведення
Читальна
зала

Відповідальні
Директор
Заліщицької ЦБС
Тракало О. Й.

Березень

Читальна
зала

Завідувач лабораторії бізнесу та
підприємництва
Заліщицького агроколеджу ім. Є. Храпливого ВП НУБіП
України
Децовський Й. Й.,
завідувач юнацького абонементу
Вонс Л. І.,
бібліограф
Пукіш С. І.
Децовський Й. Й.,
Тракало О. Й.,
Пукіш С. І.

Травень

Читальна
зала

Липень

Читальна
зала

Децовський Й. Й.,
голова ради
підприємців району
Войчишин Б. Б.,
Тракало О. Й.,
Пукіш С. І.

Жовтень

Читальна
зала

Листопад

Читальна
зала

Пукіш С. І.,
системний
адміністратор
Заліщицької ЦБ
Камінський Ю. В.
Пукіш С. І.,
Камінський Ю. В.

Склад ради Клубу молодого підприємця
1. Тракало Ольга Йосипівна, 1955 р. н., освіта вища, директор
Заліщицької ЦБС.
2. Децовський Йосип Йосипович, 1944 р. н., освіта вища, завідувач
лабораторії бізнесу та підприємництва Заліщицького агроколеджу
ім. Є. Храпливого ВП НУБіП України.
3 Сопилюк Михайло Васильович, 1957 р. н., освіта вища, заступник
директора Заліщицького агроколеджу ім. Є. Храпливого ВП НУБіП України.
4. Войчишин Борис Григорович, 1964 р. н., освіта вища, голова районної
Спілки підприємців і промисловців.
5. Шворак Роман Іванович, 1994 р. н., освіта середня, студент
Заліщицького агроколеджу ім. Є. Храпливого ВП НУБіП України.
6. Навольський Степан Михайлович, 1967 р. н., освіта вища,
підприємець, депутат Заліщицької районної ради.
7. Пукіш Світлана Іванівна, 1974 р. н., освіта вища, провідний бібліограф
Заліщицької ЦБС.

Краєзнавство як один з основних напрямків пошуководослідницької діяльності бібліотеки-філіалу с. Смиківці
Тернопільської ЦБС
Духовне збагачення людей та розвиток культури громади значною
мірою залежить від діяльності культурно-освітніх закладів, зокрема
книгозбірень.
Основними завданнями бібліотеки є виховання в молоді поваги
духовних надбань Української держави, дбайливого ставлення до
природи рідного краю, розширення та поглиблення знань з історії,
народознавства, вивчення та популяризація звичаїв і обрядів,
народних ремесел.
Учні школи спільно з бібліотекою брали участь у ІІ етапі
Всеукраїнської експедиції «Краса і біль України», що проводився в
рамках руху учнівської молоді «Моя земля — земля моїх батьків». На
основі зібраних матеріалів описано всі пам’ятні місця, рослинний і
тваринний світ, річку Гніздечну, джерела села Смиківці.
Зокрема в матеріалах зазначається, що польський професор Юзеф
Галічер у книзі «Записи географічні воєводства Тернопільського» на
початку ХХ століття писав, що «від Смиковець до Ковалівки (на
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околиці Монастириська) пролягає географічна лінія, яка ділить
Поділля на Північне і Південне».
Перші згадки про село Смиківці сягають другої половини
ХVI століття. Зокрема, Ян Бауер говорить про існування в 1565 році
поблизу Бірок, які на той час належали Миколі Потоцькому, Ступок,
Малого Ходачкова та невідомих нині Самолюсківців. Враховуючи
відсутність навколо Великих Бірок села з більш подібною назвою й
можливість поступової зміни назви в бік спрощення (наприклад,
Самолюсківці — Самиківці — Смиківці), можна припустити, що
йдеться про наше село.
У XVI—XVII століттях поза сучасними межами села проходив
чумацький шлях у Галичину й Польщу, який тягнувся долиною від
Ступецького горба, де була медоварня, до річки. Можливо, саме на
цьому горбі й були вже згадувані Самолюсківці.
Здавна Смиківці були власністю графів Потоцьких, зокрема
познанського воєводи Франціска Потоцького. Десь у кінці XVIIІ —
початку XIX століття село разом із Русанівкою, Курниками,
Клебанівкою успадкував Францішек Ростцішевський. З другої
половини XIX століття володарем Смиківців був Станіслав
Зардзінський. А вже в 1915 році село з населенням 1086 чоловік
належало Лейбу Вайнштейну.
Через Смиківці протікає річка Гніздечна. Вона умовно поділяє
село на дві рівні частини. Згідно з переказами, у долині річки біля
шляху чумаків було кілька джерел і соковита, м’яка, як пушок, трава,
тому згодом цю долину почали називати Пушком.
Через село проходить дорога Тернопіль — Підволочиськ. На
громадській території коло дороги був невеликий ринок, де продавали
овочі та фрукти, і цей шлях називається Ринок. Легенда говорить, що у
візників, які поспішали через село, поселенці «тягли» з возів усе, що
могли: сіль, тютюн, прядиво… Через це подорожні назвали жителів
смикунами, а звідси й назва Смиківці.
Існують інші давні назви частин села. Кар’єр, у якому добувають
глину та пісок, називають Янковою долиною. Територію, де проживав
священик, — Ксьондзовою долиною.
Від особливостей географічного рельєфу пішли назви Кручі
(крутий берег річки), Глибокі ями. Середні рови й досі ділять вулиці
на дві рівні частини.
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На південній околиці села від річки до сучасної Дичківської
території є великий сінокіс, лісок декоративних дерев, у якому б’є два
джерела. Третє, що знаходиться на Коміннику, служило водопоєм.
Зараз у с. Смиківцях виявлено невеликі поклади бентонітових
глин, якість яких дуже висока.
Під час дослідження опрацьовувався фонд Державного архіву
Тернопільської області. Завдяки цьому виявлено багато нового та
забутого. Учні дізналися про роботу читальні «Просвіта», «Союзу
українок», розшукали документи, що ілюструють минуле села.
Надзвичайно цікавими є відомості про функціонування у 20—30-х
роках ХХ століття на території с. Смиківців 10 організацій, з яких 3 —
польські, 4 — господарчі. Знаючи імена найбільш активних діячів
«Рідної школи», «Каменярів», «Союзу сільських господарок»,
«Сільського господаря», «Товариства школи молодої» та інших
об’єднань, юні краєзнавці разом із батьками простежили долю своєї
родини, дізналися про громадську діяльність дідів-прадідів, їх внесок
у суспільне життя. Також зібрано багато матеріалів про січових
стрільців, воїнів УПА та їхні сім’ї.
Вивчаючи історію, намагаємося встановити імена воїнів, які брали
участь у визволенні с. Смиківців від німецько-фашистських
загарбників. Бібліотекою спільно з краєзнавцями виготовлено два
альбоми «Шляхами Перемоги», де зібрано фотографії, листи,
документи цього періоду.
На території села є історичні пам’ятки. Обіч гостинця в 1848 році
на честь скасування кріпосного права громадою с. Смиківців було
встановлено пам’ятник. Зараз на цьому місці (біля школи) відновлено
давній постамент із розп’яттям Христа.
У 1992 році поблизу сільського цвинтаря насипано символічну
могилу борцям за волю України.
1897 року стараннями меценатів отця Льва Бачинського, Андрія
Козуба, Петра Помазанського, Федька Юськевича та мешканців села
було розпочато будівництво церкви. У 1964 році храм закрили. Лише в
1990 році смиківчани за власні кошти почали його реставрацію.
5 вересня 2010 року урочисто відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченкові
роботи заслуженого майстра народної творчості України, скульптора
Івана Мердака.
Членами екологічного поста, що діє при сільській бібліотеці,
облаштовано дві екологічні стежки, які проходять від школи вздовж
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берегів річки Гніздечної. На одній із них, що веде до лісового масиву,
оформлено гербарії ранніх весняних рослин нашого краю.
Краєзнавцями проведено похід по річці, під час якого було
визначено, що річка Гніздечна є притокою річки Гнізної. Тече
широкою долиною. Її лівий берег крутий, гористий. Напрям течії — з
північного заходу на південь. Річка рівнинна з повільною течією, її
ширина — у середньому 5 метрів, середня глибина — 1 метр. Русло
звивисте, є пороги. На своєму шляху Гніздечна поповнюється водами
джерел. Її береги порослі вербою та вільхою. У річці водиться риба:
плотва, карась, окунь, головень.
Під час експедиції «Джерельце» молоддю села створено
екологічну стежку, яка проходить уздовж правого берега річки
Гніздечної.
На території с. Смиківців виявлено 10 джерел, які витікають із
підвищеної місцевості по правому березі річки та живлять її. 6 із них
окультурено. Породи, в місці витоку магматичного походження.
Юними краєзнавцями складено карту джерел, проведено їх
обстеження, паспортизацію, очищення.
Така робота допомагає не лише залучати учнів до пошукової й
дослідницької діяльності, одержувати додаткові та глибокі знання про
рідний край, своє село, а й привертати увагу громадськості села до
проблеми забруднення водних артерій.
Місцем, де душею можна відпочити, у спеку втамувати спрагу, а
взимку помилуватися вічно пульсуючою енергією джерела, послухати
його чарівну мелодію, є джерело Пресвятої Богородиці. До святого
місця сходяться дороги з трьох сторін села. Тут завжди багатолюдно,
особливо у вихідні, свята та ввечері, бо з’їжджаються сюди й
мешканці м. Тернополя.
Джерело окультурено. Тут встановлено капличку, фундатором якої
є житель села Михайло Лисак. Жителі с. Смиківців постійно
доглядають за цією чудовою спорудою: улітку на клумбах палахкотять
різнобарвні квіти, а взимку завжди зустрічає відвідувачів ошатна
красуня-ялинка.
Під час вивчення видового складу рослинного угруповання
виявлено, що в с. Смиківцях росте понад 40 видів рослин. Протягом
останніх років з’явилися нові види рослин.
У бібліотеці є куточок народознавства, у якому зібрано легенди,
перекази, казки про цілющі властивості лікарських рослин, рецепти
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народної медицини, прикмети, приказки та прислів’я, пов’язані з
прогнозуванням погоди, змінами в природі й поведінці тварин. Також
створено «Екологічне лото», «Народний календар».
На основі записаного в с. Смиківцях фольклору створено
рукописні альманахи «Сійся, родися…» (щедрівки, колядки,
віншування до Різдвяних свят), «Калиновий цвіт» (веснянки, гаївки,
купальські пісні), «Андрію, Андрію, я тобі мак сію» (ворожіння,
заклинання).
Також пріоритетними завданнями своєї роботи бібліотека вважає:
 співпрацю зі школою, церквою, клубом, сільською радою,
дитячим садочком та осередком Всеукраїнського об’єднання
товариства «Просвіта»;
 поширення української культури, сприяння суспільногромадській діяльності користувачів, розвиток їх національній
свідомості, духовності.
— співпрацю з вищезазначеними установами та організаціями, що
сприяє розвиткові читацьких інтересів підростаючого покоління й
інтелігенції села, збагаченню їхніх інтелектуальних здібностей. З цією
метою було проведено низку заходів із популяризації книги:
1. Різдво Господа Ісуса Христа. «Ми прославляємо Христа».
2. Світле Христове Воскресіння. Великдень. Свято веснянок,
гаївок.
3. Бібліографічний огляд «Рідний край — моя історія жива».
4. Читацьку конференцію «Моє село — твоя кровинка, Україно!».
5. Літературний вечір «Немає милішого краю…».
6. Вікторину «Україна — рідний край».
7. Краєзнавчу експедицію своїм селом «Село, моє село, земле
мила».
8. Вечір спогадів «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», у якому
взяли участь ветерани, що визволяли с. Смиківці від німецькофашистських загарбників.
9. Літературний вечір «Моє Тернопілля» (вивчення літератури
рідного краю), частиною якого став конкурс «Поезія Тернопільщини».
10. Вечір-реквієм «Запали свічку», присвячений пам’яті жертв
Голодомору 1932—1933 років.
Вивчення історії рідного краю та свого села зокрема, фольклорних
та етнографічних надбань сприяє вихованню загальнолюдських
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моральних цінностей та національної свідомості, підвищенню
загальноосвітнього рівня школярів та громадськості села.
О. Я. Козуб, завідувач бібліотекифіліалу с. Смиківці Тернопільської
ЦБС

Літературне краєзнавство в Харчуковій світлиці
бібліотеки-філіалу с. Лози Збаразької ЦБС
…Щаслива, праведна людина, що в
радості й горі будує слово своєї землі.
Б. Харчук
Розвиток бібліотечної діяльності в Україні базується на
подвижницькій праці високопрофесійних фахівців, адже бібліотека —
це не тільки користувачі та книги, але й люди, віддані улюбленій
справі, щедрі душею.
Бібліотеці села Лози Збаразької ЦБС щастить на талановитих
працівників. Понад тридцять років очолювала філіал Лідія Василівна
Кошак, досвідчений бібліотекар, шанована в селі людина, депутат
районної ради. Вийшовши на заслужений відпочинок, довірила
книгозбірню молодій, енергійній працівниці Аллі Косяк, котра на той
час закінчила навчання в Кременецькому педагогічному коледжі.
Пропрацювавши в бібліотеці п’ять років, вона вступила до
Теребовлянського вищого училища культури, яке закінчила з
відзнакою.
Основне покликання бібліотекаря — віддати частинку свого серця,
щоб словом освятити душу кожного читача. Алла Дмитрівна є другом
і порадником у виборі книги, прагне донести до людей весь багатий
світ літератури, уміє зацікавити їх хорошим твором, спонукати до
пізнання нового. Вона — справжній патріот свого села, робить усе для
того, щоб життя вирувало в ньому, було змістовним і цікавим.
Влаштовує різноманітні заходи із популяризації книги, відпрацьовує
нові напрямки, висвітлює актуальні теми, використовує цікаві форми
роботи.
Двері бібліотеки гостинно відчинені для відвідувачів, адже
бібліотека працює повний робочий тиждень. На видному місці
розміщено рекламу-запрошення. Користуються послугами книгозбірні
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500 жителів, з них 83 — діти, 50 — юнацтво та молодь. За рік
книговидача становила понад 9 тисяч документів.
Бібліотека міститься на другому поверсі будинку, у якому також
знаходяться клуб та сільська рада. Філіал займає три кімнати
загальною площею 152 м2, для школярів відкрито кімнату юного
читача.
Приміщення опалюється. І в цьому немала заслуга бібліотекаря.
Ще коли Алла Дмитрівна навчалася в училищі культури, студентам
було влаштовано зустріч із тодішнім головою обласної ради. Саме тут
завідувачка бібліотеки вирішила скористатися слушним моментом і
попросила його про наболіле — допомогти провести газове опалення
до бібліотеки. Він дотримав свого слова.
Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування дала
можливість зробити ремонт, закупити гардини. Постійно виділяються
кошти на придбання нової літератури. За рахунок спонсорської
допомоги покращилась матеріально-технічна база бібліотеки.
У книгозбірні затишно, вона сяє чистотою й свіжістю, інтер’єр
прикрашають живі квіти, і, звичайно, найголовніше — приваблюють
книжкові виставки, полички, викладки літератури. Крім цього
застосовуються й нетрадиційні форми роботи. Було проведено
виставку-репортаж «Україна. Поступ у нове тисячоліття», календар
«Моя найкраща, вічна і єдина, колиска і Вітчизна — Україна» (до Дня
Незалежності України), рекламу «Знайомтесь: нові книги», дайджест
«Влада інформує» тощо.
Важливу роль філіал відіграє у формуванні особистості
користувача та його національної свідомості, належна увага
приділяється відродженню родинних традицій, виховується духовна
культура, здійснюється екологічне просвітництво. Про це свідчить
організація діяльності даного закладу.
Та особливої уваги в роботі бібліотеки заслуговує літературне
краєзнавство, спрямоване на вивчення та популяризацію творчості
славного земляка Бориса Микитовича Харчука, ім’я якого вписано
яскравою сторінкою в скарбницю української літератури, усім відоме
й шановане в читацьких колах.
Його твори живуть, зворушують, спонукають глибше замислитись
над життям і є тим джерелом, звідки б’є кришталь нашої духовності.
Яких би тем не торкався письменник, його завжди хвилювали вічні
істини Добра, Справедливості, Свободи, Совісті, Любові.
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У бібліотеці-філіалі створено світлицю Бориса Харчука. Тут
представлено художні твори, листи, фотографії письменника, спогади
близьких, знайомих, односельців, правдиво відтворено життєвий і
творчий шлях нашого земляка. Не залишає байдужими відвідувачів
стенд «Співець отчого краю», рукописна книга спогадів, бібліотечка
письменника, подарована дочкою Роксаною, з автографами батька. Як
дорога реліквія, зберігається читацький формуляр Бориса
Микитовича. Гостей зустрічає Борис Харчук, увіковічений у камені
другом дитячих років С. Господариськом. Поруч — вишитий
український рушник і кетяги калини.
Зайдіть у сільську бібліотеку до Харчукової світлиці, яку з
любов’ю прикрашають живими квітами й цвітом власної душі
бібліотекарі, і зрозумієте: для лозівчан Борис Харчук — це незмірний
світ у нашій великій Галактиці.
Бібліотекар проводить екскурсії у світлиці для дітей початкової
школи, засіваючи в їхні маленькі серця шану та повагу до творчості
відомого земляка. Частими гостями є вчителі Р. Б. Косар,
Н. М. Кубацька. Завдяки тісній співпраці бібліотеки з педагогічним
колективом у Лозівській школі оформлено книжкову виставку «Наші
славетні земляки», на якій представлено книги Б. Харчука.
Щорічними є літературні читання, конкурс читців «Зірка його
золота в нашім серці не згасне ніколи», присвячені визначному
письменникові.
Знову й знову повертаючись до постаті Харчука, кожне покоління
в його творах знаходить для себе щось близьке й зрозуміле серцю,
адже в них розповідається про добро та зло, кохання й ненависть,
вірність і зраду. Полюбляють мешканці села бувати на літературних
вечорницях, де живуть із нами болісні, виповнені трагедійним
прозрінням повісті, романи «Волинь», «Кревняки», «Межі і
безмежжя», «Вишневі ночі», короткі й мудрі новели з циклу «Босі
слова».
Про нелегку долю письменника та його творчість ішла мова на
вечорах поезії, літературно-мистецьких вечорах та літературних
годинах, що проводились у бібліотеці під назвою «На вічнім шляху до
Харчука». Уже традиційними для різних категорій користувачів стали
огляди, перегляди літератури про рідний край, милу та неповторну
землю, мета яких — укотре наблизитись до роз’ятреної рани — душі
прозаїка.
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День бібліографії на тему «Художні обрії Бориса Харчука» був
присвячений бібліографічному посібникові «Великий співець Волині»,
який підготував методичний відділ ЦБ. Також розгорнуто книжкову
виставку «Горить його свіча у слові». Вона користується попитом у
жителів села Лози й постійно поповнюється новими матеріалами.
Цінним доповненням є фотографії, ксерокопії з періодичних видань,
які відсутні в сільській бібліотеці, папка-досьє «Письменник із серцем
Прометея». Мешканці села О. Савич, Л. Басюк, Н. Самборська,
Н. Рогачишин та багато інших поділилися враженнями про прочитані
книги, рекомендовані бібліотекарем.
«Золоті зерна добра, засіяні Борисом Харчуком на славу землі
Української, проростуть новим днем України, яку він безмежно любив
і оспівував у своїх творах» — таким був лейтмотив літературної
години «Серцем доторкнутись до безсмертя», що проводився в
бібліотеці.
Багатолюдною була зустріч із дружиною Бориса Харчука —
Світланою Федорівною, яка поділилася сокровенним — спогадами
про чоловіка та передала у фонд бібліотеки книги Бориса Микитовича
«Кревняки» і «Горохове чудо».
Підтримуються тісні зв’язки і з дочкою письменника Роксаною
Харчук, яка продовжує торувати нелегку батьківську стезю й на даний
час проживає в Києві. Приємною несподіванкою для цінителів
творчості Б. Харчука був її приїзд на маленьку батьківщину — село
Лози. Під час щирої й теплої зустрічі вона поділилася щемливими
спогадами про батька, розповіла маловідомі факти з його життя та
подарувала 9 книг.
Завжди бажаним гостем у Харчуковій світлиці є друг Бориса
Микитовича — лікар-хірург із м. Тернополя Микола Салайда. Він
передав Біблію, якою особисто користувався письменник, також
розповів про студентські роки: як ділив із Борисом кусочок хліба та
одне ліжко. Пан Микола подарував книги з особистої бібліотеки та
підшивки журналів.
Для бажаючих організовуються екскурсії до садиби письменника,
де можна побачити те місце в садку, де полюбляв писати й відпочивати
Борис Микитович. Частими гостями літературної світлиці є учні
Вишнівецької школи та вчитель історії О. Д. Косяк.
Бібліотекар проводила відкритий урок у 10 класі, під час якого
розповіла про великого сина Волині та представила його твори, які
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увійшли до золотого фонду української літератури й перекладені
кількома мовами світу.
За участю школярів відбувся літературний вечір «Вічний поклик
рідної землі», метою якого було виховання патріотичної свідомості
молоді, залучення її до читання творів Б. Харчука.
Приємною звісткою для бібліотеки став лист від учнів
загальноосвітньої школи № 17 м. Тернополя, які братимуть участь у
краєзнавчо-народознавчій експедиції «Любіть Україну вишневу свою».
Її завдання — вивчення родоводів видатних людей свого краю. «Нашу
увагу привернуло ім’я Бориса Харчука, — ідеться в листі, — адже у
7 класі ми вивчали його «Планетника», знайомилися з біографією та
пройнялися гордістю за нашого славного земляка…» Завідувачка
бібліотеки гостинно запросила школярів відвідати літературну
світлицю, провела літературну мозаїку та організувала екскурсію до
садиби письменника.
Налагоджено зв’язок із Вишнівецьким відділенням Національного
заповідника «Замки Тернопілля», у якому діє музейна кімната
Б. Харчука. Працівники
закладу приїжджають на екскурсії до
світлиці, обмінюються досвідом роботи. А старший науковий
співробітник заповідника Любов Шиян провела презентацію своєї
книги «Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі». Завідувачка
бібліотеки завжди бажаний гість у Вишнівецькому замку, бере участь
у науково-теоретичних конференціях.
У літературній світлиці про нелегку долю письменника, його
творчість
дізналися
студенти
філологічного
факультету
Тернопільського
національного
педагогічного
університету
ім. В. Гнатюка.
Уже стало доброю традицією відзначати кожен ювілей великого
співця Волині. Громадськість Збаражчини вшановує пам’ять
визначного українського письменника, критика, публіциста. Не вміщає
всіх учасників літературно-мистецьких свят Харчукова світлиця, але
його дух витає над велелюдним майданом, адже людина живе до тих
пір, поки серцем торкається високого слова, котре продовжує її життя,
та дочасно згоряє зорею-смолоскипом.
Гостей у ці осінні замріяні дні-ювілеї під назвами «Хресна дорога
Бориса Харчука» і «Письменник із серцем Прометея» до села Лози
приїжджало чимало, зокрема: Володимир Барна, Володимир Кравчук,
Леся Романчук, Богдан Мельничук, Петро Сорока, Георгій Петрук58

Попик, Роман Гром’як, Марія Назар, Ігор Філик, Олег Василишин,
Іван Демчишин, Богдан Бастюк, Ярослав Сачко, Андрій Клим, Марія
Мамчур, Ігор Олещук. Усіх і не перелічити. А кожне ім’я говорить
само за себе. Емоційними, сповненими щирістю були їхні спогади про
зустрічі з Борисом Харчуком, про те, ким був у їхньому житті ювіляр.
І звучала над притихлим майданом улюблена Харчукова пісня
«Повіяв вітер степовий». Завершувалося святкування, залишаючи
спомин і думки для роздумів: хто ж все-таки він — Борис Харчук?
День минулий, чи, може, провісник наших завтрашніх надій? І
відповідь на це питання можна було в деякій мірі віднайти в
матеріалах, представлених у світлиці на книжкових виставкахпереглядах «Дзвенить струна Харчукового серця», «Щедра палітра
таланту», «Борис Харчук — корінь вічності», «Родом і серцем із
Волині».
До 75-річчя від дня народження письменника пройшло
літературно-мистецьке свято «Великий співець Волині», під час якого
освячено меморіальну дошку на оселі Бориса Микитовича, де в
1920—1931 роках також знаходилась хата-читальня товариства
«Просвіта».
Тісна співпраця з місцевими засобами масової інформації дає
можливість повідомляти на сторінках районної газети про заходи та
події, що відбуваються в книгозбірні і, зокрема, у Харчуковій світлиці.
2011 року, напередодні ювілею письменника, у світлиці побували
бібліотекарі сільських філіалів Кременецької ЦБС на чолі з
директором Л. В. Щербатко та завідувачкою методичного відділу
В. С. Шуман, щоб почерпнути досвіду з Харчукових джерел, адже
Кременеччина також пишається тим, що видатний прозаїк у свій час
навчався в місцевому педагогічному інституті.
Завідувачка бібліотеки впевнена, що знову будуть зустрічі в
Харчуковій світлиці відбуватимуться й через 10, 20 років.
Цікавим доповненням світлиці є оригінально обладнаний куточок
старожитностей із сивої давнини, котрий ніби запрошує відвідувачів
доторкнутись до побуту земляків із Харчукової «Волині».
Для того, щоб ланцюг духовності народу не переривався,
книгозбірня зберігає й збагачує літературну історію краю, відроджує
найдорожче — забуте слово, легенди, звичаї та обряди, прислів’я,
традиції. Вона бере участь у пошуково-дослідницьких роботах
бібліотекарів Збаражчини. Результати цієї діяльності відображено в
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посібниках «Золоті перлини краю Збаразького», «Збаражчина в
легендах і переказах», «Духовні святині Збаражчини», котрі були
презентовані в Харчуковій світлиці та є популярними серед
користувачів. Мешканці села з цікавістю перечитують видання «Село
моє, для мене ти єдине, для мене ти найкраще на землі», «Літопис
створення бібліотек Збаражчини», які розповідають про історію села
Лози. Це — копітка праця бібліотекаря зі збору місцевих краєзнавчих
матеріалів.
Завідувачці книгозбірні властиві не лише працелюбство,
професіоналізм і безмежна відданість справі, вона прекрасно володіє
словом — і не просто словом, а літературним. З-під її пера виходять не
тільки гарні сценарії, а й вірші, які увійшли до збірки «Поезія —
вітрило бібліотекаря». Тому, мабуть, не випадково популяризація
творчості письменників Збаражчини, книг про край набула вагомого
звучання в Харчуковій світлиці.
Під час зустрічі-презентації «Денників» П. Сороки відкривалися
нові сторінки життя й творчості Б. Харчука, наводилися епізоди з
листування письменника з тодішнім керівником району Я. Сорокою.
Відповідь на запитання що єднало цих, здавалось би, «полярних»
людей ховається у «Денниках».
Нещодавно гостем сільської книгозбірні був письменник-земляк
Василь Фольварочний, який проживає в Києві. Приємним дарунком
для світлиці стали його книги з автографами.
«Літературні обрії Збаражчини», «Натхнення джерело —
прабатьківська земля» — ці та інші теми використовуються для
організації заходів із популяризації літератури краю, дають
можливість представити видання, які є у фонді бібліотеки. З успіхом
пройшли літературно-музичний вечір «Перлини українського слова»,
конкурс читців поезії рідного краю. Постійно діюча виставка
«Гортаючи листки календаря» відображає літературу до ювілейних дат
письменників.
Не залишила нікого байдужим і читацька конференція «Із слова
починається людина, із мови починається мій рід». Як підсумок
проведеної роботи, було організовано літературно-мистецьке
об’єднання за інтересами для юнацтва «Дотик до пера», мета якого —
виявлення молодих талантів, виховання їхніх естетичних смаків,
надання можливості спілкування, відчуття краси слова.
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Поетична елегія «Перші квіти розцвіли», літературна імпреза
«Дарую вам тепло душі своєї», фольклорне намисто «Вчись мови
рідної пісень», гумористичний калейдоскоп «Пательня шкварок» за
участю місцевого автора Ю. Заяця — це далеко неповний перелік
цікавих засідань цього об’єднання. Саме тут виникла ідея
започаткувати вільний обмін книжками, так званий «буккроссинг». І
це дійсно працює. Адже багато молодих людей передплачують
видання в «Клубі сімейного дозвілля», а тому можуть принести їх та
залишити їх на полиці вільного обміну в книгозбірні. Така практика
дає більшу можливість ознайомитися з новинками книжкового ринку,
знайти спільні теми для бесід і заохочує приходити до бібліотеки.
Перші учасники буккроссингу відпустили у вільну подорожчитання понад 30 книг й активно залучають до процесу обміну книг
своїх знайомих і колег.
Бібліотекар активно популяризує фонд за допомогою довідковобібліографічного апарату, зокрема рекомендаційних бібліографічних
посібників, підготовлених методичним відділом центральної
бібліотеки. Так за посібником «Література землі Збаразької» було
розкрито книжкову виставку, епіграфом до якої стали слова Б. Харчука
«…Щаслива праведна людина, яка в радості і горі будує слово своєї
землі». Також проведено день бібліографії «Літературне намисто
Збаразького краю».
«Лауреати літературних премій — наші земляки» — таку назву
мав огляд літератури, організований за однойменним виданням. Під
час літературно-музичного вечора, приуроченого до дня народження
Кобзаря,
експонувалась
виставка-знайомство
«Лауреати
Шевченківської премії — уродженці Тернопільщини».
Бібліографічні посібники-персоналії орієнтують користувачів не
тільки на освітню, а й самоосвітню, дозвіллєву краєзнавчу діяльність,
сприяють цілям виховання. Вони популяризують кращі книги
тернопільських, збаразьких літераторів, допомагають розкриттю й
розвиткові творчих здібностей молодого читача, полегшують пошук,
підвищують інформаційну культуру користувачів бібліотеки. Видання,
що увійшли до серії «Ім’я в літературі»:
 «Іван Гнатюк: Зірки, які не згасають»;
 «Петро Сорока: Сходження до вершин»;
 «Василь Гриб: «Життя моє лише краплина, розчинена у
вічності земній»;
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 «Люба Гонтарук: Джерело її наснаги»;
 «Євгенія Бохенська: Свій слід у рідному письменстві»;
 «Іван Горбатий: Поет пшеничної провінції»;
 «Оксана Лятуринська: Талант, народжений у Хомах»;
 «О. Роздольський: Збирач перлин народних»;
 «Літописець рідного краю: А. П. Малевич» тощо.
До послуг користувачів краєзнавча картотека, що постійно
поповнюється новими матеріалами, які відтворюють культурне та
літературне життя району та села. Індивідуальну інформацію про нові
надходження з питань літературного краєзнавства одержують учителі
школи. Групова інформація знаходить своє відображення в бюлетенях
нових надходжень, які розміщуються в книгозбірні, сільській раді,
клубі.
Бібліотека вивчає запити користувачів із питань літературного
краєзнавства, популяризує сучасних українських письменників.
Якнайповніше розкрити фонд допомагає книжкова виставка-реклама
«Сучасна українська література: імена і явища», яка постійно
поповнюється новими іменами. Цікаво проходять у світлиці засідання,
присвячені творчості відомих сучасних письменників: М. Матіос,
Л. Костенко, О. Забужко, Люко Дашвар та інших.
Бібліографічний огляд літератури «Короноване слово» дав
можливість ознайомитись із новинками книжкового ринку. Увазі
читачів було представлено кращі видання, номіновані міжнародним
літературним конкурсом «Коронація слова». Це, зокрема, такі твори:
«Залишенець. Чорний ворон» Василя Шкляра, «Століття Якова»
Володимира Лиса, «Мати все» Люко Дашвар, «Музей покинутих
секретів» Оксани Забужко, «Вирвані сторінки з автобіографії» Марії
Матіос. Дані книги було взято з центральної бібліотеки.
Для збереження бібліотечного фонду проводяться різноманітні
акції, зокрема «Поверни бібліотеці книгу», «Живи, книго». А ще
бібліотекар щиросердечно вдячна всім користувачам, які підтримують
благодійну акцію «Подаруй бібліотеці книгу», завдяки якій фонд
книгозбірні нещодавно поповнився 40 примірниками документів.
Визначити основні прогалини у формуванні фонду допомагає
соціологічне дослідження «Літературне краєзнавство: фонди і
читацькі запити». Також бібліотека брала участь у соціологічному
дослідженні «Духовні цінності молоді й сучасна українська книга». А
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щорічне експрес-дослідження «Краща книга року» дозволяє
впевнитись у тому, що зустріч із гарною книгою — це завжди радісне
свято, якого з нетерпінням чекають користувачі філіалу.
Вивчення реального попиту на твори літературного краєзнавства
та їх відповідність читацьким потребам зумовило проведення експресдослідження «Краща поетична і прозова книга року наших земляків».
Активна діяльність книгозбірні дала можливість їй завоювати
перше місце в номінації «За кращу краєзнавчу роботу» в обласному
огляді-конкурсі «Моя бібліотека» (2007 р.). Неодноразово Алла
Дмитрівна здобувала першість за підсумком проведеної роботи серед
філіалів Збаразької ЦБС, виходила переможцем у професійних
конкурсах, майстер-класах, брала активну участь у засіданнях круглих
столів, ділових спілкуваннях, ділилася досвідом роботи на районних
семінарах.
«Хай депутати там мудрують,
Як нам провести воду, газ,
А ти, бібліотекар, будь розумний,
Вдосконалюйся весь час» —
цей віршований вислів став професійним кредо для бібліотекарів
Збаражчини.
Благородній справі — сіяти добре, мудре, вічне — віддає свої
знання та хист завідувачка Лозівської сільської бібліотеки, а Харчукова
світлиця стала місцем спілкування всіх спраглих до високої
духовності — літературного слова, взірцем якого є Харчукове —
сильне, совісне, вистраждане.
Правильно обрана стратегія діяльності дає можливість книгозбірні
бути центром духовного життя села, залишатися протягом усього
періоду її роботи успішною, сучасною, прогресивною, а головне —
потрібною людям!
Т. А. Кульпа, завідувачка
методично-бібліографічного
відділу Збаразької ЦБС
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Краєзнавча діяльність бібліотеки
(З досвіду роботи Бережанської центральної бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка)
Краєзнавство — один із пріоритетних напрямів діяльності
Бережанської центральної бібліотеки, що направлений на соціальний та
культурний розвиток області, виховання патріотизму, національної
свідомості, поваги до історії й традицій Тернопільщини, поширення знань
про неї, охорону та використання природних багатств, виявлення та
популяризацію кращого досвіду, співпрацю з державними й
громадськими установами та організаціями, підвищення престижу
бібліотечного краєзнавства.
Одним з аспектів роботи в даному напрямку є формування та
використання фонду краєзнавчої літератури, який складається з книг
місцевих прозаїків, поетів, публікацій про видатних людей, область у
цілому та Бережанщину зокрема, матеріалів, що висвітлюють
економічний стан краю, історичні та культурні особливості району, міста,
екологічні проблеми тощо.
У краєзнавчому куточку, що розміщений у читальному залі
центральної бібліотеки, зібрано видання, які користуються попитом у
користувачів, а дублетні примірники знаходяться у фонді відділу
обслуговування.
Також оформлено постійно діючу книжкову виставку «Із джерел
рідної землі», яка складається з розділів: «А коріння їхнє з Бережан…»,
«Бережани —
місто
літературних
традицій»,
«Тернопільщина
літературна», «Природа рідного краю», «Стрілецький дзвін Лисоні». Вона
щоразу оновлюється та доповнюється. Так у розділі «Тернопільщина
літературна» у 2012 році виділено підрозділи «Петруку-Попику — 80» та
«Великий син Золотого Поділля» (до 140-річчя від дня народження
Богдана Лепкого). Доповнюють виставку фотороботи мешканців Бережан,
на яких зображено чудові краєвиди міста.
У бібліотеці також оформлено папки «Історія Бережан», «Лисоня»,
«Видатні діячі Бережанщини», «Бережанська «Просвіта», «Твої таланти,
Тернопільщино» та інші, у яких зібрано матеріали з газет і журналів, що
розповідають про минуле та сьогодення краю. До них звертаються як
школярі, так і студенти при написанні рефератів і курсових робіт.
Фонд книгозбірні поповнюється виданнями місцевих авторів,
книгами, які залюбки дарують краєзнавці з власних бібліотек, а також
обласними та місцевими періодичними виданнями, серед яких «Свобода»,
64

«Вільне життя», «Нова тернопільська газета», «Місто», «Літературний
Тернопіль», «Бережанське віче», «БережІнфо».
Успіх краєзнавчої роботи залежить не лише від добре
укомплектованого книжкового фонду, а й правильно організованого
довідково-бібліографічного апарату. Краєзнавча картотека є надійною
основою для всебічної діяльності: виконання довідок, інформаційного
забезпечення тем, пов’язаних з історичними, економічними,
природничими, культурними та літературними аспектами життя області.
У ній постійно відкриваються актуальні рубрики, присвячені ювілейним
датам видатних людей краю, визначним подіям Тернопільщини.
Так у 2012 році відкрито рубрики, приурочені до:
 140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької;
 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого;
 135-річчя від дня народження Олени Кульчицької;
 125-річчя від дня народження Миколи Чайковського;
 125-річчя від дня народження Леся Курбаса;
 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого;
 100-річчя від дня народження Ярослава Стецька;
 100-річчя від дня народження Галини Дидик.
Учням гімназії було видано тематичні довідки, а саме: «Вони
прославили наш край», «Січові стрільці на Бережанщині», «Лесь Курбас і
Тернопільщина», «Бережани у житті Галини Дидик». Чимало студентів
Бережанського
агротехнічного
інституту
(БАТІ)
користуються
краєзнавчою картотекою при написанні курсових робіт з економічних
питань району.
Уже стало традицією проведення для учнів старших класів та
першокурсників БАТІ екскурсій по бібліотеці, під час яких ведеться
бесіда та демонструються найбільш цікаві книги та новинки краєзнавчої
літератури. Як показує практика, ці найпростіші пояснення викликають
жвавий інтерес у молодого читача. Також налагоджено зв’язок із
викладачами цього навчального закладу, які сприяють тому, щоб студенти
ближче познайомилися з роботою книгозбірні, її фондом, зокрема
періодичними виданнями та використовували їх при підготовці до занять.
Цікаво проходять бібліотечні уроки краєзнавчої тематики для молоді.
Один із них мав назву «Довідково-бібліографічний апарат з питань
краєзнавства». Слухачам роз’яснювався принцип побудови картотеки,
розміщення в ній каталожних карточок, її редагування.
Проводились практичні заняття з використання довідковобібліографічного апарату (ДБА) краєзнавчого характеру.
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Важливим напрямком діяльності книгозбірні є бібліографічне
інформування, споживачами якого є органи місцевої влади, учителі,
керівники краєзнавчих гуртків. Наприклад, завідувачка загального відділу
райдержадміністрації М. Думанська одержує інформацію на тему
«Місцеве самоврядування — гарант демократизації суспільства», учитель
ЗОШ № 3 Л. Яцик — «Українське народознавство та краєзнавство у
початкових класах».
Бережанська центральна бібліотека має свій доробок у галузі
вивчення та узагальнення історичного краєзнавства, що знайшов
відображення в довідкових та інформаційно-бібліографічних посібниках.
До переліку краєзнавчих бібліографічних видань книгозбірні входять
перш за все тематичні та персональні покажчики, розраховані на різні
категорії користувачів.
Бібліограф центральної бібліотеки Віра Палій підготувала добірку
бібліографічних довідок про видатних людей краю: письменників Лева та
Антона Лотоцьких, Богдана Лепкого й Левка Різника; поетів Марію
Чумарну, Оксану Сенатович, Геннадія Мороза, Надію Репецьку й Федора
Кржечківського; учених Маркіяна Якубця, Миколу Чайковського й
Мирослава Лабуньку; культурних діячів Ярослава Масляка та
Володимира Савчака.
Для популяризації творчого доробку наших земляків було видано
попереджувальні довідки на теми: «Щедра палітра таланту» (про Олену
Кульчицьку), «Настроєний життям, як скрипка» (про Богдана Лепкого),
«Творив для рідної землі» (про Василя Подуфалого), «Згоріла зірка, але не
погасла» (про Дмитра Мирона — «Орлика»).
Користувачам бібліотеки пропонувались також попереджувальні
довідки: «Скарбниця історії та культури рідного краю», у якій
представлено матеріали про історію створення краєзнавчого музею та
його сьогодення; «То не мороз на склі узори залишив», де зібрано
матеріали про Бережанський склозавод, його керівників, працівників та
продукцію; «Храм книги» (упорядковано матеріали про музей книги).
Інтерес громадськості міста до постаті Маркіяна Шашкевича —
видатного українця, славетного земляка — спонукав до підготовки
бібліографічного покажчика «Будитель Галицької землі». У даному
виданні зібрано й описано матеріали із фондів центральної бібліотеки,
краєзнавчого музею й музею книги про життєвий і творчий шлях
культурного діяча. Посібник присвячено 200-річчю від дня народження
ювіляра.
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Видано також покажчики «Лисоні вічне притяжіння» (до 95-річчя із
часу боїв на Лисоні) та «Його життя — як спалах зірки» (до 100-річчя від
дня народження Дмитра Мирона — «Орлика»).
Бібліограф центральної бібліотеки В. Палій брала активну участь у
підготовці іменного та географічного покажчиків до книги О. Коковіна
«Товариство «Рідна школа» на Бережанщині (1903—1939)».
У 2012 році видано бібліографічну довідку «Галина Дидик —
зв’язкова Романа Шухевича» із серії «Славетні імена Бережанщини»,
приурочену до 100-річчя від дня народження нашої землячки, уродженки
с. Шибалина.
Серед видань історико-краєзнавчої тематики виділяється анотований
бібліографічний покажчик «Бережанська земля у краєзнавчих виданнях
1991—2011 рр.», який уклали бібліограф центральної бібліотеки Віра
Палій та учений секретар Державного історико-архітектурного
заповідника Надія Волинець. При підготовці посібника консультантами
були наукові співробітники музеїв, історики, представники місцевих
органів влади, учителі, журналісти. Широкий спектр тем, які
висвітлюються в статтях, розвідках, працях земляків-краєзнавців, може
стати хорошим фундаментом у вивченні історії нашого краю як частини
Великої України.
Презентація даного покажчика відбулася під час зустрічі дослідників
історії Бережанщини на тему «Роль краєзнавства в дослідженні історії
Бережанщини», яку організували районна рада та районна державна
адміністрація. Також долучилися краєзнавчий музей, Державний
історико-архітектурний заповідник і центральна районна бібліотека.
Працівниками книгозбірні було оформлено книжкову виставку
«Бережанська земля у краєзнавчих виданнях 1991—2011 рр.».
Сприяють активізації краєзнавчої роботи обласні, загальноміські
конкурси та акції, що проходять з ініціативи обласного управління
культури, міської ради. Бібліотечні працівники беруть у них активну
участь: підбирають літературу, готують і видають покажчики краєзнавчої
тематики, організовують книжкові виставки.
Так центральна бібліотека взяла участь та перемогла в обласному
конкурсі «Кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини»,
оголошеному Тернопільським обласним відділенням Української
бібліотечної асоціації. В. Палій підготувала посібник «Доля судила жити з
піснею: Василь Подуфалий», який приурочено до 70-річчя від дня
народження відомого композитора, краєзнавця, уродженця Бережанщини.
Одним з актуальних завдань бібліотеки є інформаційна підтримка
процесу становлення самоврядування. Для цього в читальному залі
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книгозбірні створено куток «Бібліотека і влада». Документи органів влади
зберігаються в папці-досьє «Міська влада інформує», а також електронній
базі даних «Нормативні акти органів влади Тернопільської області».
Систематично оновлюються папки газетно-журнальних статей
«Юридична допомога», «Субсидії», «Соціальний захист населення», у
яких містяться матеріали з обласних та районних видань.
Традиційно під час Європейського тижня місцевої демократії в
бібліотеці відбуваються заходи, під час яких мешканців міста
ознайомлюють із принципами самоврядування, можливостями участі у
вирішенні питань місцевого значення. Проводяться інформаційні
повідомлення, огляди, перегляди періодичних видань на теми:
«Європейський тиждень місцевої демократії — постійно діюча
загальноєвропейська
кампанія
Ради
Європи»,
«Місцеве
самоврядування — гарант демократизації суспільства», «Європейська
правова база місцевого та регіонального розвитку».
Цікавою, повчальною та змістовною була зустріч із працівниками
юстиції, що відбулася в читальному залі центральної бібліотеки.
Проблеми, які обговорювалися, стосувалися правової освіти, виховання
економічної та правової культури підростаючого покоління, соціальноправового захисту молодих людей, котрі опинилися в складній життєвій
ситуації. У заході взяли участь заступник голови райдержадміністрації
В. Петровський, начальник Бережанського районного управління юстиції
З. Браїловська, провідний спеціаліст відділу юстиції В. Пахолок.
Для популяризації літератури про рідний край фахівці бібліотеки
використовують як традиційні, так і нові форми роботи. Було проведено
такі комплекси заходів: «Тут все священне, все своє, бо зветься просто
краєм рідним», «Літопис рідного краю», «І гомін віків, і природи краса»,
«Благословенний будь, мій краю».
Книжкові виставки залишаються однією з основних форм
популяризації краєзнавчих документів. Вони дозволяють якнайповніше
розкрити фонд бібліотеки, привертають увагу користувачів до новинок
літератури, важливих дат у житті області. У відділі абонементу було
оформлено виставки: «У цім краю, де серця рідна пристань»,
«Бережанщина із минулого в майбутнє», «Наш край — Бережанщина»,
«Бережанська моя сторона», «Лисоня — вершина стрілецької слави» та
ін.
Виставки-персоналії присвячуються як уродженцям краю, так і
видатним діячам, котрі життям і творчістю пов’язані з Тернопільщиною,
зокрема: «Т. Старух — трибун державотворення», «Наш краянин — Лев
Лотоцький», «Гідний пам’яті нащадків» (про Д. Січинського), «Василь
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Подуфалий: краєзнавець, поет, музикант», «Знаменна постать нашої
науки» (про М. Чайковського).
Бібліографічні огляди та перегляди літератури — традиційні форми
популяризації краєзнавчих матеріалів. У бібліотеці вони оформлялись на
теми: «Екологія міста: проблеми та їх вирішення», «І древні, і юні
Бережани», «Бережанський склозавод: радісні і сумні реалії», «Навічно
молодий» (про М. Кушніра), «Зв’язкова генерала Шухевича» (про
Г. Дидик), «Ім’я, яке багато скаже» (про З. Кузелю), «Шляхами поетової
долі» (про Б. Демківа).
Дієвими формами залучення користувачів до читання краєзнавчої
літератури були інформаційні години «Цікаві факти про наш край», «Вони
творять і мешкають на Бережанщині»; експрес-інформації «Стежинами
Бережанщини», «Отчий світильник знань» (про Бережанську гімназію);
дні краєзнавства «Тобі, рідний краю, і честь, і любов», «Наш край:
щоденний ритм буття».
Нового звучання набули такі ефективні форми масової роботи, як
краєзнавчі читання та уроки, зокрема: «Рідне місто моє», «Скарбниця
талантів землі Бережанської» (про Миколу й Левка Лепких, Миколу
Бездільного), «Літературними стежками рідного краю».
Стало звичним проведення в бібліотеці оглядів творчості, бесід,
мистецьких годин із представленням кращих краєзнавчих матеріалів про
життя й діяльність письменників, акторів, митців, поетів, видатних
громадських діячів. Так із нагоди 100-річчя від дня народження
політичного й державного діяча, нашого земляка Ярослава Стецька
організовано оглядову бесіду за сторінками періодичних видань «Життя,
віддане боротьбі за незалежність України».
Театральну годину «Перший трагік українського театру» було
приурочено до 125-річчя від дня народження Леся Курбаса. Також для
учнів ЗОШ № 2 проведено огляд творчості «У світі прози Андрія
Чайковського» (до 155-річчя від дня народження українського
письменника, доктора права, громадського діяча).
У 2012 році виповнилось 140 років від дня народження нашої
землячки, видатної співачки Соломії Крушельницької. До цієї дати
підготовлено інформаційне повідомлення «Найвидатніша співачка світу
родом із Тернопільщини» і тематичну викладку літератури «Золотий
голос України». Спільно з Бережанською школою мистецтв організовано
краєзнавчу годину «Соломія Крушельницька: на вершині світової слави».
У бібліотеці діє молодіжний клуб за інтересами «Кругозір». Тематика
його засідань — різноманітна. Серед заходів, які проводились учасниками
клубу, слід назвати вечір творчого портрета «Велич і трагедія обкраденого
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генія» (до 167-річчя від дня народження І. Пулюя), краєзнавчі читання
«Бережани в історичному літописі» (до 95-річчя із часу боїв на Лисоні),
вечір-портрет «Несу свій хрест, що велича святе імення Україна» (до 120річчя від дня народження патріарха Й. Сліпого), мистецькі читання «І
ожили перлини народного життя» (до 135-річчя від дня народження
О. Кульчицької).
Різноманітну й змістовну роботу здійснює бібліотека разом із
музеями, школами, будинком народної творчості, екологічними та
громадськими організаціями, краєзнавцями.
Так спільно з краєзнавчим музеєм проведено презентацію книги
Романи Бортник «Мій світ рядками віршів ожива» та зустріч із поетесою
Марією Звіришин «З любов’ю до людей».
Працівники бібліотеки брали участь у презентації поетичного
альманаху «На хвилях Липи Золотої», яку ініціював музей Б. Лепкого.
На прохання молоді було проведено спільно з осередком Екологічної
ліги екологічне читання «Головна проблема краю — екологія».
Широкому колу користувачів був запропонований мистецький
альманах «Дві зорі творчості: перо і пензель» (про народного художника
України, нашого земляка Івана Марчука).
У підготовці вечора «Літературна спадщина Юліуша Словацького»
активну участь взяли представники польської національності, що
проживають у м. Бережанах. До них долучилися учні шкіл, які вивчають
польську мову. Бібліотекарі оформили книжкову виставку «Поет, що
зближує народи», яка знайомила із життєвим і творчим шляхом літератора
та його поезією.
Для популяризації краєзнавчої літератури працівники бібліотеки
використовують друковану продукцію з приватних колекцій користувачів.
Так під час заходу «Левко Горохівський: портрет політика», що
проходив у школі мистецтв, було оформлено книжкову виставку «Патріот,
незламний борець, світла людина», на якій експонувалися матеріали з
бібліотеки заступника голови районної організації Народного руху
України І. Головацького.
Ушанувати пам’ять відомого політика приїхали його побратими —
члени Української Гельсінської спілки, НРУ, Української республіканської
партії, однокурсники з Львівської політехніки, а також рідний брат
Ярослав. Їхні спогади супроводжувалися поезією Левка Горохівського,
кадрами з документального фільму про нього, українськими піснями.
Одна з тем бібліотечного краєзнавства — популяризація літератури
про Другу світову війну, ушанування учасників визвольного руху ХХ
століття й пам’яті жертв політичних репресій. Під час уроку мужності
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«Вдячну пам’ять збережемо» користувачі дізналися про невідомі факти
оборони Тернопільщини, ознайомилися з рідкісними фотографіями міста
воєнної пори.
Увазі учасників заходу було представлено книжково-ілюстративну
виставку «Письменники про Велику Вітчизняну війну» та експозицію
предметів воєнного періоду з фонду краєзнавчого музею.
До 100-річчя від дня народження головного командира УПА Дмитра
Клячківського («Клима Савура») було підготовлено викладку періодичних
видань «Клим Савур» і Тернопільщина», біля якої відбулася бесіда
«Д. Клячківський — видатний військовий діяч».
Спільно з будинком народної творчості проведено годину історичної
пам’яті «Вірна дочка українського народу», присвячену громадськополітичній діячці, педагогові, публіцисту, уродженці Теребовлянщини
Славі Стецько. Захід відкрила директор ЦБС А. Заруцька. Перший
заступник голови РДА В. Петровський акцентував свою увагу на
важливості вшанування пам’яті Ганни-Євгенії Музики (Ярослави
Стецько) — легендарної жінки, людини, яка брала активну участь у
національно-визвольних змаганнях. Про її життєву долю, активну
громадсько-політичну діяльність розповідали ведучі дійства —
працівники бібліотеки. Учасники заходу декламували вірші. Також
лунали пісні у виконані заслуженого працівника культури України
Михайла Драбика та керівника гурту «Берег Жанни» Романа Винника.
У бібліотеці спільно з краєзнавчим музеєм проведено теоретичну
конференцію «Маркіян Шашкевич — будитель народного духу в
Галичині».
Присутні, серед яких були й студенти Бережанського агротехнічного
інституту, прослухали цікаві та змістовні доповіді наукових працівників
музею, бібліотекарів, краєзнавців про життєвий шлях великого сина
України, його навчання в Бережанській гімназії, про діяльність гуртка
«Руська Трійця», який об’єднав передових мислителів свого часу,
альманах «Русалка Дністрова», що став колискою нової української
літератури на західних землях. У виступах наголошувалося на тому, що за
короткий період життя Маркіян Шашкевич зумів своїми творчими ідеями,
поетичним словом підняти народний дух, запалити його іскрою
прагнення волі, боротьби за рідне слово, єдність нації, визволення
України від поневолювачів.
Відродження народних свят, звичаїв, традицій — це ще один
напрямок краєзнавчої діяльності бібліотеки. Матеріали, які мали
найбільший попит серед користувачів, було представлено на книжкових
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виставках «Без сім’ї і свого роду нема нації й народу», «В гостях у нашої
родини: традиції та обряди».
Організовуючи бібліотечні посиденьки «Прощання з колядою»,
фахівці книгозбірні підготували перегляд літератури «Різдво в нашому
домі».
На захід завітали працівники бібліотеки та її користувачі. Велася
невимушена розмова про Різдво Христове, українські звичаї, традиції,
вірування. Звучали вірші, колядки, щедрівки. Активну участь у підготовці
та проведенні заходу брала хорова капела «Боян» районного будинку
народної творчості.
Комп’ютерні технології значно покращили краєзнавчу діяльність.
Користувачі відчули перевагу нових послуг: замість багатогодинного
пошуку та перегляду інформації в читальному залі вони отримують
миттєвий результат завдяки всесвітній мережі, у т. ч. із питань
краєзнавства.
Із запровадженням новітніх технологій книгозбірня почала
практикувати таку форму роботи, як віртуальна конференція. Таким
чином користувачі та бібліотекарі обмінюються думками та діляться
досвідом.
Книгозбірня брала участь в інтернет-конференції «Світло її таланту»,
присвяченій Соломії Крушельницькій. Працівники та користувачі різних
бібліотек мали змогу прослухати повідомлення про життя й творчість
видатної співачки, які підготували фахівці Львівської національної
наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, Рівненської та ІваноФранківської обласних бібліотек, Бучацької ЦБ та інших. Науковий
працівник Державного історико-архітектурного заповідника Надія
Волинець розповіла про перебування С. Крушельницької на
Бережанщині. Під час виступу демонструвала фотографії з власного
архіву.
Для учнів загальноосвітніх шкіл міста проведено віртуальну
мандрівку «Усі шляхи ведуть у Бережани», під час якої вони із
захопленням подорожували мальовничими куточками краю.
На сайті Бережанської ЦБ розміщено віртуальні книжкові виставки
«Вершина стрілецької слави», «Моя подільська Швейцарія» (до 635-річчя
із часу заснування м. Бережан).
Для підвищення іміджу сільських бібліотек, популяризації історії
Бережанщини з 1 травня по 1 грудня 2011 року проводився огляд-конкурс
бібліотек-філіалів «Нашої історії рядки», який проходив у 2 тури.
Переможців конкурсу нагороджено грамотами та комплектами книжок.
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15 червня 2012 року на базі центральної книгозбірні проведено
семінар бібліотечних працівників району на тему «Бібліотека — осередок
краєзнавчої роботи». Із вступним словом до слухачів звернувся начальник
відділу культури і туризму районної державної адміністрації
М. В. Драбик, а директор ЦБС А. Л. Заруцька виступила з доповіддю
«Сучасні підходи до організації краєзнавчої роботи».
Також прозвучали консультації: «Організація краєзнавчої роботи у
сільській бібліотеці: різноманітність форм і методів, співвідношення
традицій і новацій», «Краєзнавчий ДБА: структура і методика ведення»,
«Створення «малих форм» бібліографічних посібників краєзнавчої
тематики».
Учасники семінару ознайомилися з блогами «Бережанщина — край
чудовий», «Храм книги», «Моє рідне село», «Мій рідний край» та
відвідали Бережанський краєзнавчий музей.
Фахівці книгозбірні й надалі працюватимуть у напрямку
популяризації краєзнавчої літератури, залучатимуть молодь до участі в
заходах, виховуватимуть у неї любов до рідної землі.
О. С. Пахолок, завідувачка відділу
обслуговування Бережанської
центральної бібліотеки

«Ми з перлини, як роса, виплітаєм чудеса…»
(З досвіду роботи бібліотеки-філіалу с. Почапинці
Тернопільської ЦБС)
Людина завжди хотіла мати привабливий вигляд і виділятися зпоміж оточення. У давнину для цього використовували природні
матеріали: кістки, мушлі, плоди рослин тощо. Поступово з’являлися
перлини, намистинки, бісер.
Мистецтво створення прикрас та виробів із бісеру прийшло до нас
із глибини віків. Його батьківщина — Стародавній Єгипет, де з
непрозорого скла виготовляли штучні перлини. На території нашої
країни бісер був відомий ще за часів Київської Русі. Прикраси з цього
матеріалу зазвичай носили на шиї та волоссі. Звісно, це могли
дозволити собі лише князівни та міщанки. За кількістю низок бісеру
можна було легко визначити, з якої сім’ї походить дівчина.
Бісерні роботи — це живі перекази минувшини. Матеріал не
псується від часу, тому вироби доходять до нас у різнокольоровій
гамі, яка складалася в давнині.
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Сьогодні мистецтво бісероплетіння знову стає популярним.
Освоєння його майстерності — це цікава подорож для творчих та
енергійних людей.
Саме для тих, хто допитливий, намагається зробити життя
повнішим,
радіснішим,
змістовнішим,
у
бібліотеці-філіалі
с. Почапинці організовано клуб за інтересами «Перлинка» (див.
Додаток).
На засіданнях діти й підлітки знайомляться з одним із
найцікавіших, витончених видів декоративно-ужиткового мистецтва,
розвивають свої творчі здібності, досягають справжньої майстерності,
створюють нові композиційні побудови. У процесі роботи учасники
гуртка вивчають історію й традиції бісероплетіння, символіку його
виробів, орнаментику.
Ідея заснування клубу виникла випадково: одна з активних
читачок принесла власні вироби з бісеру. Інші діти виявили бажання
опанувати цей вид рукоділля.
Спочатку гуртківців ознайомлювали з техніками низання бісеру на
дріт, паралельного плетіння, плетіння дугами, низання петлями.
Першими спробами були простенькі намиста, браслети, сувеніри.
З кожним днем вміння та навички дітей удосконалювалися. Їхні
роботи демонструвалися під час різноманітних свят, що
організовувалися в будинку культури.
Клуб ще зовсім молодий, але вже має багато прихильників. Його
девіз: «Ми з перлини, як роса, виплітаєм чудеса». Кількість учасників
постійно збільшується. Заняття відвідують не тільки дівчата, а й
хлопці. Вони займаються в 3 вікових групах: 6—8, 9—11 і 12—16
років.
Під час навчання діти засвоюють різні види роботи з бісером.
Також знайомляться з термінами, вчаться працювати за схемою,
самостійно підбирати гармонійне поєднання кольорових сполучень і
контрастів. Кожна вишивка дає можливість проявити свій смак,
фантазію й творчість, що сприяє естетичному вихованню підлітків,
розвиткові фантазії, художнього смаку, любові до рукоділля, вивченню
народних традицій.
Школярі приємно та з користю проводять своє дозвілля,
розвивають мистецькі навики, гуртуються навколо однієї справи.
Основними завданнями гуртка «Перлинка» є:
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 навчати вихованців відчувати красу, створену руками людинимитця, бачити, захоплюватися, емоційно відгукуватися про неї,
самостійно створювати вироби з бісеру;
 формувати естетичний смак, уміння розуміти й цінувати твори
мистецтва;
 розвивати фантазію та художню уяву в дітей і юнацтва;
 ознайомлювати з історією бісероплетіння;
 формувати навички роботи з різноманітними матеріалами
(дротом, нитками), читати й складати схеми, підбирати кольорові
гами;
 навчати основних прийомів плетіння площинних та об’ємних
виробів на дроті й нитці;
 оволодівати різноманітними техніками плетіння виробів із
бісеру;
 зберігати та примножувати українські культурно-історичні
традиції, формувати національну самобутність.
Вихованці «Перлинки», окрім маленьких прикрас, виготовляють
великі за обсягом, складні вироби. Спочатку юні умільці створюють
ескіз, підбирають кольорову гаму. Тому на заняттях гуртка діти мають
змогу показати свої творчі здібності. Усі, хто хоч раз доторкнувся до
чарівних намистинок, стали палкими прихильниками даного виду
мистецтва.
Програма клубу дає знання з кольоросполучення та психології
кольорів, орнаментознавства та основ композиції. Учні з окремих
фігурок, виготовлених із бісеру, навчаються утворювати різноманітні
орнаменти, виготовляти прикраси складної форми, від плоских
фігурок переходять до об’ємних.
Програма «Перлинки» розрахована на 2 роки. Після закінчення
курсу гуртківці повинні:

вміти організувати своє робоче місце;

знати назви матеріалів, назви та призначення інструментів,
що використовуються на заняттях;

плести однією чи двома голками, на дроті паралельним
низанням;

виготовляти прикраси з бісеру;

знати техніку мозаїчного плетіння;

вишивати бісером;

комбінувати бісер, стеклярус і блискітки.
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Члени клубу беруть участь у конкурсах, які проводяться в
Почапинській ЗОШ І—ІІІ ступенів та будинку культури.
У шкільних змаганнях переможцями стали: Тетяна Лихолат (квіти
з бісеру), Яна Вітушинська (прикраси з бісеру), Тетяна Парух
(тваринки з бісеру).
Юні умільці щороку беруть участь в обласному конкурсі «Зимові
фантазії» та різноманітних районних виставках. Свої роботи дарують
вихованцям дитячих будинків і притулків.
Для популяризації літератури з бісероплетіння працівники
бібліотеки використовують найрізноманітніші форми роботи:
книжкові виставки, тематичні полиці, огляди літератури, презентації
нових книг тощо.
Вихованці ставлять перед собою мету: доводити почату справу до
кінця. Це сприяє формуванню самостійності, наполегливості,
реалізації творчих здібностей.
Виготовлення виробів із бісеру не вимагає тривалого навчання та
складного обладнання. Проте, як і кожне ремесло, має свої секрети.
Насамперед потрібні бажання, терпіння й трішки фантазії. А результат
приносить велику насолоду, естетичне задоволення й утвердження
себе як особистості.
О. Я. Скалько, завідувачка
бібліотеки-філіалу с. Почапинці
Тернопільської ЦБС
Додаток

Статут
клубу за інтересами «Перлинка»
1. Загальні положення, завдання клубу
1.1. Клуб «Перлинка» створений у Почапинській бібліотеці-філіалі як
добровільна громадська організація, що об’єднує любителів бісероплетіння.
1.2. Уся діяльність гуртка здійснюється на громадських засадах і
будується відповідно до Статуту.
1.3. Основні завдання клубу:
— залучення населення, особливо молоді та дітей, до бісероплетіння;
— виховання в людей почуття любові та дбайливого відношення до
прекрасного;
— забезпечення цілеспрямованої зайнятості вільного часу членів клубу;
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— пропаганда знань про бісероплетіння, їх популяризація шляхом
проведення виставок, конкурсів.
2. Права та обов’язки членів клубу
2.1. Членом клубу може бути кожен житель села, що виконує вимоги
Статуту й бере участь у роботі «Перлинки».
2.2. Гуртківці мають право:
брати участь у конкурсах, оглядах, виставках та інших заходах, що
проводяться клубом, користуватися устаткуванням й інвентарем.
2.3. Член «Перлинки» зобов’язаний:
а) дотримуватися Статуту, положення про клуб і правил внутрішнього
розпорядку;
б) брати активну участь у роботі «Перлинки», виконувати всі доручення
правління;
в) вчасно платити членські внески в розмірі, встановленому загальними
зборами;
г) бути прикладом дбайливого ставлення до бісероплетіння;
д) брати участь у виставках та інших заходах клубу;
е) постійно удосконалювати свої знання та вміння;
є) дбайливо відноситися до літератури й майна клубу;
ж) залучати до клубу нових членів;
з) дотримуватися принципу колективізму, взаємоповаги, співпраці та
взаємодопомоги.
3. Зміст і форми роботи клубу
3.1. Змістом роботи клубу бісероплетіння є:
— формування фонду за рахунок благодійних внесків членів клубу з
врахуванням їх запитів та інтересів;
— організація виставок бісероплетіння, а також показ власних робіт;
— пропаганда даного виду рукоділля в ЗМІ.
3.2. Форми роботи клубу:
— виставка робіт із бісеру;
— організація обміну виробами з бісеру між членами клубу;
— висвітлення діяльності клубу по місцевому радіо й телебаченню, у
газеті «Подільське слово».
Рада клубу за інтересами «Перлинка»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лихолат Тетяна (голова).
Вітушинська Яна (заступник голови).
Вітушинська Ірина.
Ковальчук Ірина.
Телех Любов.
Питак Оксана.
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План роботи клубу
Дата

Заходи

17.01.2012

Ввідне заняття

Скалько Оксана Ярославівна

15.02.2012

Плетіння дротом

Члени клубу

12.03.2012

Квіти з бісеру

Члени клубу

26.04.2012

Великоднє яйце

Члени клубу

22.05.2012

Пласкі фігурки
Члени клубу
тварин
Панно з бісеру за
Члени клубу
мотивами казок
Плетіння на волосінні Члени клубу

14.06.2012
10.07.2012
20.08.2012
13.09.2012
23.10.2012
15.11.2012
18.12.2012
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Виконавці

Основні прийоми
бісероплетіння
Комплект прикрас
Серветка

Члени клубу

Об’ємні мініатюри
композиції дротом
Підсумкове заняття.
Виставка робіт
гуртківців

Члени клубу

Члени клубу
Члени клубу

Скалько Оксана Ярославівна
Члени клубу
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