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Бібліотеки сьогодні є найважливішими інформаційними 

центрами зі збору та розповсюдження інформації, а бібліотекарі – 

навігаторами у величезному світі інформування та знань, які 

сприяють доступу до світових інформаційних ресурсів, допомагають 

користувачеві орієнтуватися в традиційному книжковому та 

електронному середовищі.  

 У процесі своєї діяльності бібліотечні фахівці стикаються 

з новими завданнями, різними видами інформації, способами її 

передачі, новітніми технологіями. Сьогодні наша держава взяла курс 

на входження до європейського освітньо-культурного простору. Це 

прописано в угоді про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом у розділ V «Економічне та галузеве співробітництво» 

(глава 24 «Культура», статті 437–440). Тому до професійної 

компетентності бібліотекаря висуваються найвищі вимоги.  

Нині компетентний бібліотекар майстерно володіє знаннями, 

вміннями й навичками, які відповідають вимогам сучасного 

суспільства. Крім вузькопрофесійних знань у межах бібліотечної 

професії, він обізнаний у суміжних галузях і сферах діяльності, як-

от: ІТ, правознавство, культурологія, педагогіка, психологія, 

соціологія тощо.  

Крім суто професійних знань і умінь, компетентність включає 

особисту здатність фахівця аналізувати, оцінювати, порівнювати, 

структурувати інформацію, логічно мислити, уміння працювати 

в команді, розв’язувати проблеми різного ступеня складності, 

спілкуватися з відвідувачами, відбирати й надавати інформацію 

користувачам, проявляти ініціативу, постійно підвищувати свій 

освітній рівень, вирішувати низку професійних завдань і готовність 

до своєї професійної ролі в тій чи іншій сфері діяльності. Чим 

складніші завдання може вирішувати певний спеціаліст, тим вищою 

компетентністю він володіє.  

Професійна компетентність бібліотекаря передбачає: знання 

законодавчо-нормативних документів, володіння кодексом етики та 

поведінки, надання інформаційних послуг користувачам, управління 

ресурсами, дотримання принципів загальнодоступності інформації та 

їх реалізацію в культурно-освітній діяльності, комплектування фонду 

традиційними й електронними носіями інформації відповідно до 

стандартів бібліотечної справи в Україні, планування та звітність, 

автоматизацію бібліотечних процесів. 
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Сучасна книгозбірня є важливим елементом громадянського 

суспільства. Її фахівці розробляють власні орієнтири інформаційної, 

освітньої та соціокультурної діяльності. 

Нині бібліотека діє як соціальний інститут. Вона перетворилася 

на просвітницький простір, де людині будь-якого віку пропонують не 

лише великий вибір літератури, але й широкі можливості для 

дозвілля та саморозвитку. Тому працівникам установи треба 

застосовувати найрізноманітніші форми бібліотечної роботи.  

Сьогодні фахівці бібліотеки до культурно-просвітницької 

діяльності активно залучають представників органів влади, 

громадських та релігійних організацій, спеціалістів культурних та 

освітніх закладів. Усе це дає змогу користувачам книгозбірні 

знаходити відповіді на низку питань та розв’язання проблем. 

У такому разі радимо використовувати діалогово-дискусійні форми 

роботи: 

• круглі столи: «Як вирватись із кола невігластва», «Збережемо 

мову – збережемо націю»; 

• відкриті трибуни: «Чи дійсно влада на боці людей?», «Час 

говорити вголос», «Момент прямих запитань та прозорих 

відповідей»; 

• години спілкування: «Табу і без табу», «Поговоримо про це…», 

«Як не потрапити в рабство власних ілюзій», «Говори те, що 

думаєш, але думай, що говориш». 

Молодь та люди похилого віку є найактивнішими відвідувачами 

книгозбірень. Кожен до бібліотеки приходить зі своїми потребами та 

інтересами. Користувачам будь-якої вікової категорії фахівці можуть 

запропонувати різноманітні курси й тренінги, спрямовані на 

розкриття внутрішнього потенціалу, удосконалення знань, 

особистісне зростання, розширення кругозору.  

Сьогодні Україна інтегрується в Європу, тому актуальним 

є вивчення іноземних мов. Оскільки не всі люди фінансово спроможні 

оплатити приватні курси чи індивідуального репетитора, у книго-

збірні, де є відповідний фахівець, можна для користувачів 

безкоштовно проводити курси іноземних мов різного рівня 

підготовки. Наприклад, у Тернопільській ОУНБ до такої форми 

роботи бібліотекарі залучають волонтерів. 
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До кожного заняття з вивчення іноземної мови бібліотечному 

фахівцеві варто заздалегідь дібрати рекомендаційну літературу, що 

дасть змогу засвоїти новий матеріал і вдосконалити здобуті знання. 

Для цільової аудиторії можна оформити книжкову виставку та 

провести огляд літератури. Радимо використати такі назви: 

•  «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина»;  

•  «Чим більше знаєш мов, тим ширше бачиш світ»;  

•  «Книжкова драбина до вивчення іноземної мови»; 

•  «Поліглотові-початківцю»; 

•  «Книжкова платформа для поліглота».  

Крім курсів із вивчення іноземної мови, можна проводити курси 

лідерства, вебпрограмування, звукозапису, робототехніки, йоги. 

В епоху науково-технічного прогресу, коли в соціум активно 

й упевнено увійшли комп’ютери та інтернет, великою проблемою 

стала відсутність живого спілкування. Люди, а особливо молоде 

покоління, вербально спілкуються дуже мало. Через це в них виникає 
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безліч труднощів із соціалізацією. Часто молодь не вміє і боїться 

висловлювати вголос свою думку, тому доречним і корисним буде 

проведення тренінгу з ораторського мистецтва «VIP-спікер». Такі 

тренінги сьогодні набувають популярності в цілому світі та мають 

хороші результати.  

Що дасть цей тренінг? По-перше, учасники занять навчаться: 

• почуватися впевненіше в соціумі; 

• відстоювати свою думку та переконання; 

• не боятися спілкування та говорити вголос на будь-яких 

публічних заходах – від банального складання заліку або 

захисту дипломного проєкту до серйозної презентації перед 

партнерами або новими клієнтами; 

• володіти своїм голосом (тембром, динамікою та інтонацією). 

По-друге, дізнаються: 

• як здобути визнання в суспільстві або навіть певну популярність 

у своєму колі; 

• як удосконалити вміння переконувати. 

По-третє, матимуть змогу: 

• корисно та цікаво провести час; 

• завести нових друзів. 

Ведучими тренінгових занять повинні бути професіонали –

тренер і логопед. 

 

Досить дієвими та актуальними є комунікативно-інформаційні 

форми масової роботи, зокрема спікер-локації: 

• «Він та Вона» (можна порушити питання дошлюбних стосунків, 

місця жінки та ролі чоловіка в суспільстві, створення здорової 

сім’ї, гендерної нерівності); 

• «Ні» булінгу!» (доцільно розглянути способи, за допомогою яких 

можна запобігти чи уникнути агресії, та методи подолання 

свідомої агресивної поведінки); 

• «Батьки і діти» (варто обговорити болючі питання молодих, 

нуклеарних, розширених, неповних, багатодітних сімей, а також 

сімей із статусом переселенці; як пережити маргінальний вік 

дитини); 

• «Обережно, гаряче!» (потрібно обговорити актуальні соціальні 

проблеми сучасного суспільства: СНІД, алкоголізм, наркоманію, 

ранню вагітність, безробіття); 
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• «Читаю – як кисень вдихаю» (своїми досягненнями та планами 

можуть поділитися літератори-початківці; це дасть їм змогу 

заявити про себе, утвердитися й надихне на подальшу творчість). 

Щоб організувати та провести спікер-локації, фахівці 

книгозбірні мають проявити свої комунікативні навички. Насамперед 

треба запросити експертів з конкретних питань (відомих творчих 

особистостей, священників, фахівців різних установ). Для поширення 

інформації про захід організаторам потрібно розмістити в соціальних 

мережах та на сайті бібліотеки конкретний час, дату, тему та місце 

проведення. Для користувачів книгозбірні вхід та участь – 

безкоштовні. Модератором спікер-локації може бути бібліотекар, 

відповіді на запитання присутніх даватимуть експерти.  

Відомо, що молодь – це майбутнє країни, а грамотна, 

прогресивна молодь – еліта нації, на яку покладають великі надії. 

Тому сьогодні робота книгозбірень також спрямована на допомогу 

молодим громадянам у здобутті вищої освіти. Радимо бібліотекарям 

реалізовувати різні освітні проєкти. Наприклад, фахівці 

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки на 

волонтерських засадах організували освітній соціальний проєкт «ЗНО 

без стресу». У вільний від навчання день, суботу чи неділю, філолог-

репетитор готує школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з 

обов’язкового предмету – української мови та літератури. Курс 

складається із шести модулів та двадцяти одного заняття. Після 

закінчення курсу учні проходять тест-контроль. 

Завдяки проєкту школярі мають змогу: 

• безкоштовно поліпшити знання з української мови та літератури; 

• отримати вичерпне пояснення кожної теми до ЗНО 2020 року; 

• натренувати уміння проходження тестів; 

• отримати високий бал без стресу. 

Соціальний проєкт орієнтований також на учнів, які мають 

статус переселенця.  

Враховуючи вікові особливості осіб, котрі готуються до 

складання ЗНО, організаторам проєкту треба подбати й про те, щоб 

навчання не перетворилося на рутину. Тому фахівцям радимо викори-

стовувати в роботі ігрові форми та активні методи проведення занять, 

які будуть цікавими для цієї вікової категорії. Наприклад, після 

вивчення певної теми чи модуля або в заздалегідь обраний день можна 

запропонувати учасникам взяти участь у грі-змаганні «Book-квіз». 
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Для гри підійдуть запитання будь-якої тематики з орієнтиром на 

загальну ерудицію, але для перевірки вивченої теми чи модуля 

доцільно використати запитання з української мови та літератури.  

Якщо проєкт «ЗНО без стресу» спрямований на інтелектуальний 

аспект, то інтелектуальні ігри поєднують у собі два компоненти – 

інтелектуальний і психоемоційний. Що дають такі форми роботи та 

чому їх варто використовувати? Під час гри:  

• в учасників формується відчуття належності до групи; 

• дружнє спілкування сприяє всебічному гармонійному розвитку 

особистості; 

• креативна атмосфера дозволяє кожному підліткові пізнати та 

навчитися використовувати свої сильні сторони; 

• школярі мають змогу проявити вміння й таланти під час 

виконання нестандартних завдань; 

• хлопці й дівчата можуть знаходити друзів серед ровесників.  

Цій віковій категорії також будуть цікаві різні ток-шоу, турніри, 

дискусії. Варто провести огляди та рекламу літературних новинок.  

 

Завжди актуальні організовані бібліотечними фахівцями 

артзустрічі зі співаками, письменниками, художниками-

дизайнерами, стилістами. 

Використовуючи традиційні й інноваційні форми соціокультур-

ної та виставкової роботи, бібліотекарі дають змогу читачам побачити 

й переконатись у тому, що, незважаючи на складне фінансове та 

економічне становище, книгозбірні завдяки компетентним фахівцям 

нині є сучасними, цікавими й різнобічними. Окремі з них є тією 

локацією, де можна безкоштовно, корисно та захопливо провести час.  

Складні політичні процеси, які сьогодні відбуваються в нашій 

країні, спонукають бібліотекарів проявляти компетентність у популя-

ризації національно-патріотичної літератури – під час оформлення 

тематичних книжкових виставок, презентацій книжок та інших 

масових заходів. 

Для користувачів книгозбірні цікавими будуть зустрічі з відо-

мими особистостями: волонтерами ООС, авторитетними громадськими 

та політичними діячами, науковцями, бізнесменами.  

Сьогодні в багатьох бібліотеках проводять публічні заходи 

з учасниками Операції об’єднаних сил, залишаючи осторонь тих 

людей, котрі в різний спосіб стараються їм допомагати, – волонтерів. 
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На честь добровольців, місією яких є забезпечити книжкою 

учасників ООС, радимо організувати бенефіс «Спасибі вам за те, що 

не байдужі…». На захід рекомендуємо запросити волонтерів, 

представників влади, письменників, які творять про сучасне життя 

України, а також професійні чи аматорські вокальні колективи, 

акторів або просто читців, які зможуть зачитати вірші та уривки 

з творів, студентів, молодь та всіх охочих. 

Фахівцям бібліотеки потрібно заздалегідь вибрати локацію, де 

можна організувати тематичний озвучуваний книготрейлер «Корифеї 

волі України», завдання якого – представити гостям книжки 

героїко-патріотичної тематики з короткою анотацією, котрі розпові-

дають про події Євромайдану, бої на сході нашої держави й людей, 

які творять історію України, та рекомендувати їх для прочитання. 

 

Пропонуємо добірку найкращих книжок: 

 
 

Жадан, С. Інтернат : роман / С. Жадан. – 

Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. – 336 с. 

…Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за 

вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але 

гасити його доведеться й тобі. ...Січень 2015 ро-

ку. Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спо-

стерігає, як лінія фронту неухильно наближа-

ється до його дому. Стається так, що він 

змушений цю лінію перетнути. Щоби потім 

повернутись назад. І для цього йому щонаймен-

ше потрібно визначитись, 

на чиєму боці його дім. 

 

Шкляр, В. Чорне сонце : збірка / В. Шкляр. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 

304 с. : іл. 

Російсько-українська війна очима бійця 

полку «Азов». 

Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому 

гинуть найкращі? Чому місцеві вважають своїх 

визволителів ворогами? Яким наш герой бачить 

майбутнє Вітчизни? Глибока, сповнена смутку, 
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болю й надії оповідь хлопця, якого честь і сумління змусили взяти до 

рук зброю. 

 

Положій, Є. Іловайськ : розповіді про 

справжніх людей : роман / Є. Положій. – 

Харків : Фоліо, 2016. – 378 с. 

«Іловайськ» – книжка про мужність, 

неймовірний героїзм і людяність українських 

солдатів та офіцерів, бійців добровольчих 

батальйонів, всіх тих, хто опинився  наприкінці 

серпня 2014 року в «Іловайському котлі». Це 

розповідь про війну, яка, як відомо, нікого ще 

не зробила кращим, натомість серед крові, 

вогню та заліза люди залишаються людьми. 

Книжка побудована на реальних подіях. 

 

Ухачевський, С. Легенди нескореної зими : 

роман / С. Ухачевський. – Львів : Кальварія, 

2016. – 288 с. 

Події роману відбуваються на вулицях та 

площах Києва, у майданівських та антимайда-

нівських наметах, готельних апартаментах 

Відня й Парижа, владних кабінетах Банкової та 

Кремля. 

А за подіями, котрі вирують у романі, 

стоять ще одні персонажі – політики. Для них 

Революція – лише розмінна монета у 

досягненні власних цілей. І коли майданівський 

народ рвонув добровольцями відстоювати цілісність України, уся 

політична потороч рвонула у владу… 

Жорстка й відверта розповідь про події на Майдані та поза ним, 

про маловідомі подвиги інсургентів та їх побут, про «героїв» 

антимайдану та його спонсорів. Так про Майдан 2013–2014 років не 

писав ніхто. 
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Небесна сотня / К. Богданович [та ін.] ; 

упоряд.: О. Трибушна, І. Соломко ; 

худож. Л. Вировець. – Харків : Фоліо, 

2015. – 206 с. : іл. 

Це книга-реквієм. Книга-посвята тим 

учасникам Революції гідності, які віддали 

найцінніше – своє життя – заради того, аби 

Україна та всі ми встали з колін. Герої цієї 

книжки – звичайні люди з різних куточків 

нашої держави. Ця книжка була написана 

заради того, аби пам’ять про величезну 

самопожертву героїв Небесної сотні назавжди залишилася в серцях 

українців. Вона – німе нагадування всім нам про те, якою ціною ми 

здобули свободу та новий шанс для своєї країни стати справжньою 

європейською державою. Книжка, яка повинна бути на поличці та 

у серці кожного свідомого українця. 

 

Цаплієнко, А. Книга змін : історії з переднього 

краю / А. Цаплієнко ; пер. з рос. Ж. Куяви ; 

іл. Л. Панасюка, О. Гаджій. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2016. – 256 с. : іл. 

Збірка оповідань відомого українського 

журналіста й письменника, у якій йдеться про 

війну, яка несподівано прийшла в Україну 

і змінила життя й свідомість мільйонів людей. 

Герої пов’язані складним павутинням 

особистих стосунків одне з одним і з автором. 

Вони разом з усією країною крокують дорогою 

змін – від застою до революції, від Майдану до 

війни. Історії, які трапляються з героями, 

видаються неймовірними, але це нова реальність, у якій треба 

навчитися виживати. Книжка має всі шанси стати в майбутньому 

одним із літературних документів епохи, у якій нам випало жити. 

Авторові вдалося проникливо відтворити всю палітру буремних подій. 

 



12 

Волонтери : Мобілізація добра : збірка 

оповідань / уклад. та авт. передм. І. Карпа. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 253, 

[3] с.  

До книжки увійшли твори відомих 

українських авторів: С. Жадана, І. Карпи, 

М. Кідрука, Г. Вдовиченко, Л. Денисенко, 

І. Роздобудько, І. Славинської, Г. Шиян, 

А. Любки, К. Бабкіної, які пишуть про людей з 

небайдужим серцем. Про тих, хто ціною 

власного життя готовий врятувати чуже  – 

волонтерів. 

 

Лойко, С. Аеропорт : головна книга про війну, 

якої не мало бути, і про героїв, які хотіли 

жити, але вмирали : роман / С. Лойко. – 

Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 344 с. 

Це роман про справжні події. Але події, які 

взяв Лойко у свій романний політ, перетво-

рилися й виросли. Їхні оболонки залишаються 

на землі, у новинах і статтях, а сутність, душа 

та прагнення летять і променяться. 

«Правдивіше за правду», – сказав один 

поет. Саме там, де панує цей закон, тепер 

Аеропорт Сергія Лойка, його Майдан, його Крим, його кіборги. І його 

герой, Олексій Молчанов. 

 

Романишин, Р. Війна, що змінила Рондо / 

Р. Романишин, А. Лесів. – Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2015. – 35 с. : іл. 

Книжка «Війна, що змінила Рондо» розпо-

відає історію міста Рондо, у якому живуть тен-

дітні та вразливі створіння. Головними персона-

жами є троє друзів – Данко, Зірка та Фабіян. 

У мирне місто одного дня приходить війна. 

Лихо завжди приходить зненацька, війни ніхто 

ніколи не знав і тим паче не чекав, проте вона 



13 

прийшла і торкнулася кожного мешканця Рондо. 

Це книжка про те, що перемогти у війні можна лише 

згуртувавшись, а справжнім героєм може стати кожен. Проте, навіть 

коли війна закінчується, вона назавжди залишає по собі сліди.  

А ще ця книжка – привід для вдумливої розмови з дітьми (або 

й із собою) про те, що діється нині в країні чи й деінде у світі, 

у форматі чарівної історії, яка завжди залишає місце для надії та 

оптимізму. 

 

Гуменюк, Б. Вірші з війни : поезії / 

Б. Гуменюк. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 

136 с. – (Сучасна поезія). 

«Вірші з війни» – збірка, за яку автора 

удостоєно літературної премії ім. В. Свідзінсь-

кого. І саме таким поетам віриш, адже Борис 

Гуменюк має за своє кредо «Життя як творчість і 

творчість як життя», – найкращий тому доказ те, 

що написана ця збірка під свист ворожої артилерії 

в с. Піски, де Борис тримає лінію оборони у складі 

добровольчого батальйону «ОУН». 

 

Вільчинський, О. У степу під Авдіївкою / 

О. Вільчинський. – Харків : Фоліо, 2018. – 

187 с. – (Воєнна проза). 

В основу нової повісті «У степу під 

Авдіївкою» лягли особисті враження автора, 

який узимку 2016–2017 років перебував як 

рядовий боєць в одному з добровольчих 

підрозділів під Авдіївкою. 

«Виявляється, навіть у п’ятдесят три багато 

чого можна відчути вперше, особливо, якщо ти 

вперше в житті потрапив на війну, до того 

ж добровільно…» Це про одного з головних 

героїв цієї книжки, бійця з позивним Луїс, у цивільному житті він 

був Роман Данилюк, працівник обласного архіву, який пішов 

захищати батьківщину, незважаючи на вік та слабке серце… Він та 

його побратими опинилися неподалік тієї самої легендар-

ної  «авдіївської промки». Вони тут, у степу, – штурмова рота та 

окрема тактична група. Тут у них перевальний пункт, склад та 
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лазарет в одному. І тут у них життя – із братерством, довгими 

філософськими бесідами, симпатіями і надіями. Вони всі різні. І їх 

єднає одне: «за плечима їхня база, побратими, Україна», а перед 

ними – «мішки з піском і шлагбаум… влада тьми, морок і Мордор…». 

І якщо вони не потрапляють на передову – то передова приходить до 

них… 

 

Брехуненко, В. Війна за свідомість : російські 

міфи про Україну та її минуле / 

В. Брехуненко. – Київ : [б. в.], 2017. – 270 c. 

У книжці за допомогою наукових аргу-

ментів спростовано ключові російські міфи про 

Україну та українську історію. Проаналізовано 

ідеологічну спрямованість кожного міфу, 

історичне підґрунтя російських спекуляцій, 

обґрунтовано підстави заперечення спотворених 

образів нашого минулого, цілеспрямовано 

нав’язуваних Москвою ось уже протягом 

кількох століть. У тих випадках, коли сучасний міф має довгу 

історію, простежено еволюцію його змісту. 

 

Працівники книгозбірні, використовуючи активні масові форми 

роботи, мають змогу проявити свою компетентність у різних сферах 

діяльності.  

Бібліотека, як інформаційний та просвітницький центр, завдяки 

компетентним фахівцям може надавати допомогу батькам дітей 

з інвалідністю. Мати чи батько такої особливої дитини, як правило, 

не має багато вільного часу, але це саме та категорія людей, що 

потребує повної інформації щодо вирішення тих чи інших проблем. 

Розглянемо, що їм може запропонувати бібліотека. 

Фахівці книгозбірні можуть: 

• підібрати спеціальні книжки з адаптації до особливих потреб 

дітей з інвалідністю, навчання й активної реабілітації їх у 

реальному середовищі; 

• підібрати періодичні видання відповідно до проблеми інвалідів, 

щодо правового та соціального захисту; 

• підібрати й систематизувати актуальну інформацію із правової 

бази даних; 
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• надати інформацію про технічні засоби реабілітації, доступні 

в Україні та за її межами; 

• інформувати про організації, які здійснюють доставляння 

й установлення технічних засобів реабілітації; 

• надати інформацію про навчальні заклади, які приймають на 

навчання дітей з інвалідністю; 

• надати відомості про новостворені організації інвалідів та служби 

соціального захисту, які здійснюють підтримку в різних 

напрямах; 

• надати інформацію про проведення масових заходів в інтересах 

батьків дітей з інвалідністю чи самих дітей; 

• запрошувати до бібліотеки представників організацій, які 

працюють з дітьми з інвалідністю, та організовувати інформа-

ційний брифінг, де в режимі пресконференції можна не тільки 

давати відповіді на запитання щодо пошуку інформації, а й 

проводити тематичні консультації для батьків; 

• організовувати групові чи індивідуальні консультації психолога. 

Певні відомості бібліотечні фахівці можуть надавати батькам 

приватно, розсилаючи на електронну пошту, а також розміщувати їх 

публічно в соціальних мережах у спеціально створених групах. 

 

Великої уваги сьогодні потребують люди похилого віку та 

самотні. На жаль, у нашій країні найбільш незахищеними та 

вразливими з-поміж усіх соціальних груп є саме вони. За 

статистикою, найбільша кількість одиноких людей в Україні 

припадає на цю вікову категорію (60 років і більше). 

Люди похилого віку та самотні мають багато проблем, з якими 

самотужки важко боротись: слабке фізичне здоров’я, брак коштів на 

задоволення своїх потреб, дефіцит спілкування. Вони потребують 

неабиякої турботи насамперед з боку рідних та влади.  

Книгозбірні, які сьогодні є соціальними інституціями, теж не 

мають залишатися байдужими. Бібліотечні фахівці повинні докласти 

зусиль, щоб допомогти таким людям перебороти почуття самотності, 

відчуження, невпевненості в собі та власних силах, повернути їм віру 

в себе, у свої можливості та краще майбутнє. 

Для літніх людей і тих, хто почувається самотньо, книгозбірні 

завдяки компетентним спеціалістам можуть стати прекрасним місцем 

для культурного дозвілля та навчання. Бібліотека за допомогою своїх 
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специфічних засобів та форм роботи може привернути загальну увагу 

до потреб та проблем людей похилого віку.  

Радимо використовувати такі форми роботи: 

• кінопокази (демонструвати фільми, що надихають до життя, 

дарують позитивний, оптимістичний настрій); 

• літературно-музичні вечори:  

~ «Зігріти душу сторінками книги»;  

~ «Літа мої, прожиті недаремно, пізнали все – і муку, 

і любов…»; 

~ «Вечір поетичних спілкувань»;  

~ «Літа на зиму повернули…»; 

~ «Багряний вік та посивілі скроні»; 

~ «Головне, щоб душа не старіла»; 

• посиденьки: 

~ «Згадаємо, як молодими були»; 

~ «Тет-а-тет з книжкою»; 

~ «З горнятком чаю бесіди тепліші»; 

~ «Ми пишем книгу власного життя»; 

~ «Почувайтесь, як удома»; 

~ «Розмови по щирості»; 

• клуби за інтересами та майстер-класи: 

~ «Віра. Надія. Любов»; 

~ «Терапія книгою»; 

~ «Майстерня талантів»; 

~ «Зроби з любов’ю власними руками»; 

~ «Реалізуй свої таланти тут, сьогодні»; 

~ «І старість повна насолоди, якщо вміти нею скористатись» 

(Луцій Анней Сенека); 

• інформаційні години: 

~ «Як не потрапити до рук шахраїв»; 

~ «Все про пенсійні реформи»; 

~ «Оформляємо субсидію разом»; 

~ «Розвіюємо міфи гомеопатії, фіто- та синтетичних препаратів»; 

• бесіди: 

~ «Як зберегти здоров’я»; 

~ «У здоровому тілі здоровий дух»; 

~ «Жити, незважаючи ні на що»; 

~ «Похилий вік – це не діагноз, а досвід, надбаний життям»; 
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• огляди літератури, книжкові виставки: 

~ «Книжки, що повернуть вас у молодість»;  

~ «Усе, що потрібно для бадьорості духу»; 

~ «Збираємо багатий урожай»; 

~ «Все про лікарські трави»; 

~ «Книги, що лікують душу». 

У бібліотеках варто час від часу організовувати виставки робіт 

декоративно-прикладного мистецтва, створених людьми похилого 

віку та самотніми. 

 

Особливу увагу треба звертати на роботу сільських бібліотек, 

адже в сільській місцевості людей похилого віку й самотніх – левова 

частка. Фахівцям центральних бібліотек централізованих 

бібліотечних систем та центральних бібліотек ОТГ, які є методичними 

центрами, варто частіше проводити семінари для сільських 

бібліотекарів щодо обслуговування користувачів похилого віку.  

Радимо використовувати такі теми семінарів:  

• «Принципи та методи організації обслуговування людей 

похилого віку в бібліотеках»; 

• «Практика роботи бібліотек щодо забезпечення специфічних 

інформаційних потреб вразливих верств населення»; 

• «Сільські бібліотеки як інформаційні та дозвіллєві платформи 

для незахищених соціальних груп». 

 

Як інформаційні центри, бібліотеки повинні першими 

забезпечувати актуальною інформацією населення загалом, 

а особливо соціально незахищені групи. Одним із пріоритетних 

завдань для бібліотекаря має бути надання довідково-консультаційної 

допомоги вразливим верствам населення. Фахівцям радимо зібрати 

інформацію з таких питань: 

• соціальний захист людей похилого віку, малозабезпечених, 

інвалідів, ветеранів; 

• реформи у пенсійній системі, пільгове забезпечення; 

• можливості працевлаштування (на неповний робочий день, 

робота вдома) для людей похилого віку;  

• адреси й телефони юридичних, медичних, психологічних 

консультацій і спеціальних служб, що надають безкоштовну 

допомогу. 
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Інформування доцільно проводити через дошки оголошень, 

тематичні папки, інформдайджести, інформдосьє, індивідуальні 

повідомлення, якщо є технічна можливість – розміщувати відомості 

на сайті бібліотеки. 

Щоб допомогти людям похилого віку перебороти відчуття 

самотності та відчуження в соціумі, книгзбірні на волонтерських 

засадах можуть залучати їх до співпраці. Наприклад, запропонувати 

їм проводити екскурсії бібліотекою для учнів школи, розносити 

книжки та пресу додому тим людям, які не можуть самі прийти до 

книгозбірні, допомагати здійснювати огляд і ремонт друкованих 

видань.  

Бібліотеки, які оснащені комп’ютерною технікою та під’єднані 

до мережі інтернет, з допомогою кваліфікованих фахівців можуть 

створювати освітні онлайн-платформи, на яких розміщувати різні 

безкоштовні курси, зокрема з цифрової освіти та грамотності. Такий 

дистанційний метод навчання буде зручний для людей, які мають 

можливість доступу до цифрових ґаджетів та інтернету, мають 

бажання навчитися чогось нового, але через незадовільний стан свого 

здоров’я не можуть прийти до бібліотеки.  

Для користувачів, які мають змогу й бажання особисто прийти 

до книгозбірні, щоб безкоштовно навчатися цифрової грамотності, 

бібліотекарям потрібно створити групи й надати офлайн-підтримку 

з фасилітатором, який зможе забезпечити успішну групову 

комунікацію та зуміє перетворити комунікаційний процес у зручний 

і легкий.  

 

Отже, бібліотека сьогодні розробляє власні орієнтири 

інформаційної, освітньої та культурно-освітньої роботи з населенням. 

Завдання книгозбірень – задовольняти найрізноманітніші інформа-

ційні потреби всіх категорій користувачів та створювати для цього 

відповідні ресурси. 

Узагальнюючи написане, треба сказати, що бути бібліотечним 

фахівцем – значить бути високоосвіченою людиною, адже часто буває 

так, що саме бібліотечна інформація дає людині необхідні знання, 

допомагає їй знайти правильне рішення в різних ситуаціях; означає 

бути інтерактивним, цікавим, безперервно навчатись, постійно 

працювати над собою, відповідати духу часу та бути готовим завжди 

йти на крок попереду читача. 
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