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Даний бюлетень присвячений досвіду роботи однієї з дитячих бібліотек  

Миколаївської області та рекомендований для ознайомлення широкому загалу 

користувачів, зокрема бібліотечним фахівцям, які обслуговують дитяче населення.  

 

Історія 

Відкриття бібліотеки для дітей в Березнегуватому відбулось 1950 року. До 

того часу в селищі функціонувала одна бібліотека, яка обслуговувала доросле і 

дитяче населення. Для новоствореної дитячої бібліотеки було виділено окреме 

приміщення (старий будиночок) в центральній частині селища. Тоді  ж бібліотеці 

було присвоєне ім’я Іди Лауди, підпільниці, яка загинула в роки війни, визволяючи 

наш край. До 2021 року книгозбірня входила до складу районної ЦБС 

Березнегуватського району та мала назву Березнегуватської районної дитячої 

бібліотеки. З початку 2021 року установа має назву Бібліотека для дітей 

Березнегуватської селищної Ради – Відокремлений підрозділ Публічної бібліотеки 

Березнегуватської селищної Ради. 

У бібліотеці працює  3 бібліотечних працівники. 

Структура бібліотеки для дітей Березнегуватської селищної Ради протягом 

зазначених років не змінювалася і складалася з: 

- відділу обслуговування дошкільнят та учнів 1-4 класів; 

- відділу обслуговування учнів 5-11 класів та керівників читання. 

Творчі здобутки та напрацювання книгозбірні, інформацію про проведення 

заходів, фото та відеоматеріали можна знайти на: 

• офіційному сайті Публічної бібліотеки Березнегуватської селищної 

ради, до складу якої входить установа http://www.bereznehuvate-

biblioteka.edukit.mk.ua/biblioteki-filii/rajonna_bibliotekar_dlya_ditej/,  

• сторінці Бібліотеки для дітей Березнегуватської селищної ради у 

Фейсбуці: https://www.facebook.com/Бібліотека-для-дітей-

Березнегуватської-селищної-ради-111016894365618/?ref=py_c    

• сайті Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна за 

посиланням: http://www.laginlib.org.ua/notatnyk-bibliotekarya/dytyachi-

biblioteky-mykolayivskoyi-obl/berezneguvatska-rajonna-biblioteka-dlya-

ditej/,  

• на блозі «Бібліомаячок» Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. 

В. О. Лягіна за посиланням: http://laginlib.org.ua/blog-metod/ 

 

Організація бібліотечного обслуговування дітей 

Дитяча бібліотека плідно працює за різними напрямками, впроваджуючи 

програми і реалізуючи проєкти. Протягом зазначених років тривало удосконалення 

умов для навчання, спілкування та розвитку творчих здібностей  дітей і підлітків. 

У 2010-2020 р.р. в роботі з читачами-дітьми бібліотека керувалась 

документами, зазначеними у Всеукраїнській та регіональних державних Програмах. 

Проводилась і організовувалась низка масових заходів, згідно з моделями 

впровадження: наприклад, у 2018 р. Березнегуватська РДБ – Центр навчання і 

дозвілля «Разом з бібліотекою відкриваємо світ». 

Місії: бібліотека – центр інформації, підтримки освіти та дозвілля. 

 

http://www.bereznehuvate-biblioteka.edukit.mk.ua/biblioteki-filii/rajonna_bibliotekar_dlya_ditej/
http://www.bereznehuvate-biblioteka.edukit.mk.ua/biblioteki-filii/rajonna_bibliotekar_dlya_ditej/
https://www.facebook.com/Бібліотека-для-дітей-Березнегуватської-селищної-ради-111016894365618/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Бібліотека-для-дітей-Березнегуватської-селищної-ради-111016894365618/?ref=py_c
http://www.laginlib.org.ua/notatnyk-bibliotekarya/dytyachi-biblioteky-mykolayivskoyi-obl/berezneguvatska-rajonna-biblioteka-dlya-ditej/
http://www.laginlib.org.ua/notatnyk-bibliotekarya/dytyachi-biblioteky-mykolayivskoyi-obl/berezneguvatska-rajonna-biblioteka-dlya-ditej/
http://www.laginlib.org.ua/notatnyk-bibliotekarya/dytyachi-biblioteky-mykolayivskoyi-obl/berezneguvatska-rajonna-biblioteka-dlya-ditej/
http://laginlib.org.ua/blog-metod/?tag=березнегуватська-районна-бібліотека
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Бібліотечні локації  для творчого читання та обговорення книг 

Бібліотечні фахівці Бібліотеки для дітей Березнегуватської селищної ради 

постійно працювали над створенням та покращенням культурного середовища для 

розвитку особистості дитячої аудиторії, залученням нових та задоволення потреб 

постійних читачів. Тому в бібліотеці створені зони та куточки з розвитку творчих 

здібностей юних відвідувачів: це зона hаnd-made «Райдуга творчості», де  

періодично влаштовувались виставки дитячих малюнків та виробів; зона 

«Казколюбчиків та казкознавчиків», де проходили цікаві казкові вікторини, читання 

вголос казок та вистави бібліотечного лялькового театру. В зоні «Time-out» юні 

відвідувачі мали змогу пограти в настільні ігри, а в комп’ютерній зоні «Інтернешки» 

- відшукати потрібну інформацію, пограти в ігри, поспілкуватись по скайпу тощо. 

Зона періодики «Мандруємо дитячою пресою» надавала можливість юним 

відвідувачам знайомитись з яскравими та різноманітними дитячими періодичними 

виданнями. 

 

 

Партнери бібліотеки 

Бібліотека протягом цього періоду постійно координувала свою роботу в 

співпраці з: підрозділами відділу культури РДА  в проведенні спільних масових 

заходів районного масштабу (Міжнародного Дня  захисту дітей та відкриття Літніх 

дитячих читань, Дня Незалежності України); зі шкільними та позашкільними 

освітніми закладами у проведенні спільних масових заходів районного масштабу 

(літературних конкурсів, Днів відкритих дверей в бібліотеках, засіданнях клубів за 

інтересами, семінарських занять бібліотечних працівників, районного (ІІ туру) 

Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач-2016», «Всеукраїнського тижня 

дитячої  та юнацької книги», районного (ІІ туру) Всеукраїнського конкурсу «Лідер 

читання»); із сільськими та селищними Радами у проведенні спільних масових 

заходів місцевого масштабу (День села, вечори для ветеранів війни та учасників 

АТО, для багатодітних та творчих родин, співпраця по передплаті книг та 

періодичних видань); з районним відділом юстиції (Бюро безоплатної правової 

допомоги) в реалізації проєкту «Свідомий вибір» та  в проведенні Правового 

лекторію «Підліток і Закон»; з районним Центром реабілітації дітей-інвалідів (при 

районному УПСЗН - виконання заходів спільної з РДБ Програми «Бібліотека – 

територія добра і милосердя»); з депутатським корпусом у допомозі бібліотекам  в 

поліпшенні матеріальної бази. 

Бібліотечні фахівці постійно працювали в напрямку співпраці з громадськістю 

по залученню спонсорських коштів. З 2013 року при РДБ створена і діяла 

ініціативна група «Друзі бібліотеки», до якої входили депутати місцевих  Рад 

(селищної та районної). Так, У 2016 році завдяки спонсорським коштам в дитячу 

бібліотеку  придбано і встановлено  над входом металевий піддашник, закуплені 

меблі (книжкові вітрини), комплект ляльок для лялькового театру, зроблена заміна 

газового лічильника. 
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Реклама  установи  у громаді 

Фахівці дитячої бібліотеки намагалася координувати свою роботу зі 

шкільними та позашкільними освітніми закладами, із сільськими та селищними 

Радами, з депутатським корпусом, з районною газетою  «Народна трибуна». 

В рамках популяризації своєї діяльності бібліотека співпрацювала з районною 

газетою «Народна трибуна», в якій було опубліковано 4 замітки (2016 р.), 5 заміток 

(2018 р.), 3 замітки (2019 р.), 3 (2020 р.). Для висвітлення роботи бібліотеки та 

реклами бібліотечних послуг використовувались, окрім висвітлення заходів в 

районній газеті, звіт перед громадськістю (перед депутатами селищної Ради та 

суспільною громадськістю району), виступи в шкільних та позашкільних закладах, 

промоція бібліотеки під час вуличних акцій. 

У 2018 році для висвітлення роботи бібліотеки та  реклами бібліотечних 

послуг використовувались районна газета «Народна трибуна», звіти бібліотек  перед 

громадськістю. У РДБ в 2018 році такий звіт відбувся перед батьками. Була 

присутня також депутат селищної Ради Попович В. С., а 2019 р. -  депутат селищної 

Ради Беззуб Т.Д. 

 

Соціокультурна та просвітницька діяльність 

 

Бібліотечні програми 

 

У 2014 році в РБД діяли чотири бібліотечні програми:  

-   «Знайди свій шлях»  (профорієнтаційна);   

-  «Хай живе читач» (підвищення ролі книги та читання в житті дітей та 

підлітків); 

-    «Бібліотека – територія добра і милосердя» (допомога дітям з порушенням 

розумового та психічного розвитку до адаптації в навколишньому світі); 

-    «Літо з бібліотекою». 

Програма з популяризації  читання «Граємо! Читаємо! Зростаємо!»  діє з 

2014 року з такою назвою до нинішнього часу. 

До 2021 року діяла програма «Бібліотека-територія добра і милосердя» 

(спільно з реабілітаційним центром районного УПСЗН), метою якої було 

поліпшення обслуговування дітей-інвалідів з порушенням психічного та розумового 

розвитку. З 2021 року даний центр при УПСЗН ліквідовано у зв’язку з тим, що таких 

дітей  не залишилось. 

У бібліотеці створено базу даних «Швидка інформаційна допомога сім’ям з 

особливими потребами», в якій зібрано урядові документи (постанови, накази, тощо 

про  систему соціально-правового захисту дітей в Україні та соціальний захист 

людей (дітей) з особливими потребами). В Тематичній зоні бібліотеки «Діти + 

батьки + бібліотека» із серії буклетів про виховання дітей та залучення їх до 

читання, представлено буклет «Цікаві сайти для батьків: розвиток дітей з 

особливими потребами». 

Також, згідно бібліотечної Програми, для дітей цієї категорії проводились 

різноманітні розвиваючі заняття по блоках: на допомогу розвитку мовлення,  

математичні ігри,  пізнання природи, про правила безпеки. 
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Так, наприклад,  в 2014 році проведено: бесіда з екологічної грамотності «Чи 

знаєш ти, як природу берегти?», лінгвістична гра «Заміни слова цифрами», веселі 

математичні вікторини «Веселий рахунок», творче заняття з малювання «Хто в лісі 

живе». У 2015 році відбулись голосні читки книг: «Веселі уроки безпеки», 

«Обережним треба бути», торбинка цікавинок «Про домашніх тварин» (про 

безпечне поводження з домашніми тваринами); рухливі ігри «В єднанні з 

природою»; ігри-вікторини «Я рахую краще всіх», «Веселий рахунок»; творче 

заняття з малювання «Вчимося малювати за навчальною книгою»; розвиваючі ігри 

«Закінчи фразу, кожного разу підбираючи нове слово», «Підбери назви п’яти 

предметів до кожного словосполучення», «Назви п’ять предметів такого ж кольору» 

тощо. 

Для цієї групи дітей організовувались ранки до Дня Святого Миколая та до 

Дня інвалідів за участю вихованців Дитячої музичної школи та залучались 

спонсори. 

Для них влаштовувались голосні та коментовані читки  художньої та галузевої 

література (особливо з безпеки життєдіяльності), перегляди  мультиплікаційних 

фільмів та навчання роботі на комп’ютері. 

В рамках програми «Літо з книгою» Березнегуватська дитяча бібліотека 

провела для своїх відвідувачів багато цікавих заходів. Серед них такі:  

- Розважальна програма для дітей з особливими потребами «Дитинство одне 

на всіх!», вуличний флешмоб «Завітайте до бібліотеки», пізнавально- конкурсна гра 

«Клуб веселих і начитаних», літературна година «Письменники та книги-ювіляри 

року», вистави бібліотечного лялькового театру, уроки народознавства «Зелені 

свята», «На Івана Купала», «Три Спаси в гості» - 2012 рік; 

- Театралізована презентація  книги Олеся Ільченка «Дерева», конкурс юних 

умільців «Пластилінова ворона», весела гра «Найуважніший» (для учнів 5-6 кл.), 

прес-мандрівка «Про цікаве на планеті читай в журналі і газеті», голосна читка 

творів Василя Сухомлинського «Всі добрі люди – одна сім’я», знайомство читачів із 

сторінками Альбому народних свят; в Центрі вільного доступу до Інтернет 

відбулись колективні демонстрації відеофільмів «Великі винахідники» (про Йоганна 

Гуттенберга), «Цікаво про океан», «По музею Т.Шевченка в Каневі», «Музей-садиба 

Іллі Репіна в Пенатах» та перегляди мультфільмів – 2013 р.; 

- Влітку 2014 року в Березнегуватому проводився Конкурс патріотичного 

малюнку «Я люблю Україну», організованого депутатом ВР від округу Ігорем 

Бриченком, метою якого було виховання патріотизму дітей, виявлення і підтримка 

творчих дарувань. ДБ  долучила 11 робіт своїх читачів до розгляду журі  і дві роботи 

було відзначено вишиванками. А робота однієї з учасниць була розміщена на 

великому банері в центрі селища. Відкриття літніх читань у цьому році  розпочалось 

з розважальної програми «Веселкове книжкове літо». Протягом літа в дитячому 

містечку «Казка» також був проведений «Веселий бібліоекспрес»;   

-  У 2015 році відкриття Літніх читань розпочалось  1 червня  - в День захисту 

дітей. На центральній площі селища відбулась святкова  програма під гаслом 

«Країна дитинства – країна веселкова» з  конкурсами на кращий малюнок на 

асфальті, виставкою кращих дитячих виробів з природних матеріалів, конкурсом 

найерудованішого читача (промо-акція «Бібліотека – поруч»)  та виступом  юних 

співаків і танцювального колективу. Під час літніх канікул школярі залюбки 
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приймали участь у літературних перегонах «З майстром веселого цеху Грицьком 

Бойком», літературній мозаїці «Парасолька Оле-Лукойе», літературній мандрівці 

«По казках Олександра Сергійовича Пушкіна», грі-конкурсі «Подорож в книжковий 

океан», подорожі до Храму Мудрості «Дозвілля з користю», ігрових годинах «Свята 

і звичаї українського народу». Також  районною бібліотекою для дітей  було 

оголошено конкурс на кращого читача літа – 2015, за умови прочитання кожним з 

учасників не менше 12  книжок, які не входять до шкільної програми; 

- Літні читання 2016 року для школярів Березнегуватого були відкриті 

працівниками Обласної бібліотеки для дітей. Діти взяли участь у літературному 

квесті «Книжкові пригоди сонячного літа», в якому позмагались на знання творів 

дитячих письменників. Також бібліотекарі РДБ взяли участь у відкритті 

громадського дитячого спортмайданчика за проєктом Березнегуватської селищної 

ради по вулиці Ілька Борщака. Також протягом літа юних відвідувачів 

приваблювала яскрава виставка-позитив «Літо з книгою», організовано  

літературний пінг-понг «Відгадай героя», пізнавальний конкурс «На старті – 

Всезнайки», година пізнання «Книжкові ювілеї-2016року»;  

- З першого дня канікул 2017 року в бібліотеці для дітей було презентовано 

літню програму «Літо на 12 балів», за якою школярі могли з користю організувати 

свій вільний час. Програмою було передбачено цікаві книжкові виставки та 

різноманітні розважально-пізнавальні заходи, конкурси, ігри, виставка книжкових 

новинок «Літо з книгою», година корисних порад «Правила етикету від феї 

Доброради», літературний круїз «Пригоди в Казковому Королівстві», Книжкова 

круговерть «Сторінками улюблених казок», перегляди науково-пізнавальної 

літератури «Читай, дивуйся, переглядай», екологічне відео турне «Радість відкриття 

зеленого світу». Учасники лялькового театру, що діє при бібліотеці, здійснили 

бібліогостини до дитячого садка «Сонечко» та Недільної школи при 

Березнегуватському Свято-Воскресенському Храмі з показом лялькових вистав 

«Країна казкова – країна книжкова». У бібліотеці були встановлені ігрові дні: «Знай 

своє коріння» (народні ігри), «Баталії на шаховій дошці», тайм-геймер «Комп’ютер: 

просто і легко» (змагання на знання комп’ютера); 

-   2018 року у  бібліотеці для  дітей було презентовано літню програму «Літо з 

бібліотекою», за якою школярі могли з 

користю організувати свій вільний час. 

Відкриття літніх читань на центральній 

площі селища «Літні промінці на 

книжковій сторінці» (літературна 

вікторина «Літературні герої – наші 

друзі», конкурс начитаних та кмітливих 

«З книгами відкриваємо нові світи»), 

година загадок та відгадок; 

- У дитячій бібліотеці до літніх 

шкільних канікул 2019 року було 

розроблено  програму літніх читань «Літо 

з бібліотекою – свято щодня». На урочистому відкритті Літніх читань, яке мало 

назву «Пізнаємо у забаві світ веселий й цікавий», відбулись літературні та казкові 

вікторини, велика презентація книжкових новинок, перегляд лялькових вистав 
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бібліотечного театру. Протягом літа юних відвідувачів чекали цікаві заходи: цикл 

«Уроків безпеки від Коська-домовичка» (про безпеку вдома, на воді, на вулиці та на 

природі, безпеку на дорозі), суцвіття екологічних вікторин-загадок «Про пернатих 

та повзучих, про летючих та кусючих», літературний гравікон «Книжкова посмішка 

літа»; 

- 2021 року під гаслом «У книжок нема канікул!» бібліотека запрошувала 

своїх читачів долучитись до програми Літніх читань дітей та підлітків «Ми читаємо 

літом скрізь». В роботі бібліотеки в літній період стало вже традицією 

популяризувати книгу в зонах відпочинку жителів. Книжкові новинки в парковій 

зоні селища та у літньому кінозалі з літературними іграми, вікторинами, 

кросвордами створювали піднесений настрій у присутніх.  

 

Бібліотечні проєкти 

 

Фахівці книгозбірні активно працювали над проєктною діяльністю.  

Краєзнавчі проєкти:  

У 2011 році діяв  краєзнавчий проєкт «Рідний край, де ми живем», метою 

якого було формування у підлітків громадянського обов’язку перед малою 

Батьківщиною, почуття гордості і патріотизму за свою землю, розширення знань 

юних читачів про рідний край, залучення читачів до пошукової роботи по різних 

напрямках краєзнавчої діяльності. В результаті проведення заходів видано буклети 

«Заповідні місця і природа  Березнегуватщини», «Ішла війна народна» (діяльність 

підпільної організації на Березнегуватщинів період Другої Світової війни), про 

відомих особистостей  Березнегуватщини («Петро Іванович Кравченко - відомий 

скульптор», «Іван Єлизарович Картава - заслужений лікар України», «Михайло 

Калачевський - автор «Української симфонії», «Ілля Борщак – військовий, 

дипломат, вчений» (2011 – 2012 рр.). 

Учнями 7-9 класів ЗЗСО №2 була здійснена етнографічна експедиція «Їх 

іменами названо вулиці нашого селища». 

Також серед учнів 10-11 років був проведений літературний конкурс «Село 

моє – краплиночка на карті». 

У РДБ з 2014 року діяв краєзнавчо-пізнавальний проєкт «Березнегувате 

відоме і невідоме», мета якого – вивчення історії, традицій, сьогодення 

Березнегуватого та пошук раніше невідомих даних про нього і ознайомлення 

широкого кола учнів, вчителів та громади з цими матеріалами. Серед форм роботи 

бібліотеки в цьому напрямку: організація виставки інформаційних краєзнавчих 

матеріалів (книг, монографій, фото світлин, малюнків «Відкрий для себе рідний 

край»); слайд-розповіді про історію заснування, відомих осіб на визначні місця 

нашого селища; екскурсії-бесіди, краєзнавчі квести, уроки та години краєзнавства та 

ін. для школярів Березнегуватого. 

2019 року тривали проєкти: «Подорожі твоїх мрій: Бібліовояж» (для тих, 

хто захоплюється інтернет-подорожами), краєзнавчо-пізнавальний  

«Березнегувате відоме і невідоме»  (з вивчення історії, традицій, сьогодення 

Березнегуватого та пошук раніше невідомих даних про нього, ознайомлення 

широкого кола учнів, вчителів та громади з цими матеріалами), морально-

правознавчий «Свідомий вибір» (для учнів 5-11 класів), інтерактивний проєкт «Ми – 
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читайлики завзяті» (для дітей молодшого шкільного віку), який обумовлює 

проведення в рамках голосних читань інтерактивних діалогів («Придумай кінцівку 

казки», «Моє відношення до героїв казки або оповідання», «Чому  нас  вчить цей 

твір», «Поясни значення прислів’я») та  проєкт «Народні  ігри з бібліотекою». 

2019 року у Центрі вільного доступу до Інтернет  в РДБ для тих, хто 

захоплюється  інтернет-мандрівками в рамках Програми «Подорожі твоїх мрій: 

Бібліовояж» один раз на місяць можна було ознайомитись з історією, культурою, 

визначними пам’ятками та менталітетом населення  різних країн. У звітному 

відбулись  засідання на теми:  

- «Бельгія.  Брюссель - адміністративна столиця Європи»,      

- «Австрія: Країна прекрасної європейської архітектури та справжньої оперної 

музики»,        

- «Болгарія: Країна ласкавого сонця та цілющого мікроклімату» та інші. 

У 2020 році в рамках Програми відбулись  засідання на теми:  Великобританія:  

національні свята Англії та Шотландії», «Країна-континент Австралія». 

  У напрямку правового виховання в РДБ з 2017 року діяв морально-правовий 

проєкт «Свідомий вибір» (для учнів 10-17 років). Заняття  відбувалися 

щоквартально. Проєкт передбачав функціонування скриньки запитань від учнів, на 

які дають відповідь спеціалісти центру безоплатної правової допомоги. Протягом 

року на основі таких запитань бібліотекарі провели заходи: «Як виховати волю», 

«Що означає бути чесним» та урок-міркування «Чи бувають права без обов’язків?», 

«Толерантність – вимога сучасності». 

При підготовці до заходу бібліотекарем серед юних відвідувачів було 

проведено бесіду «Про різноманітність літературних жанрів» та виявлено, що 

найбільше дітей приваблює пригодницька література. Тому ми активно знайомили 

майбутніх учасників з літературою за цією темою. Під час гри школярі, учасники 

спілкування «Мій улюблений жанр – пригоди» представляли свої улюблені книги 

саме цього жанру. Присутні на заході учні переглянули цікаву відео презентацію за 

творчістю шведської письменниці Туве Янсон «Туве Янсон і чарівні муммі-тролі», 

взяли участь у літературній вікторині «Валіза пригод» та презентували свої 

малюнки «Я малюю свого чарівного героя». 

Бібліотекарями був підготовлений  

проєкт-гра «Ти – лідер» (ІV тур): «Мій 

улюблений літературний жанр». При 

підготовці до заходу бібліотекарем серед 

юних відвідувачів було проведено бесіду 

«Про різноманітність літературних жанрів» 

та виявлено, що найбільше дітей 

приваблює пригодницька література. Під 

час гри школярі, учасники спілкування 

«Мій улюблений жанр – пригоди» 

представляли свої улюблені книги саме 

цього жанру. Присутні на заході учні 

переглянули цікаву відео презентацію за творчістю шведської письменниці Туве 

Янсон «Туве Янсон і чарівні муммі-тролі», взяли участь у літературній вікторині 

«Валіза пригод» та презентували свої малюнки «Я малюю свого чарівного героя». 
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З 2016 року в РДБ діє проєкт народних дитячих ігор з бібліотекою  

«Пам’ятай своє коріння». Ведучі розучували та грали з дітьми в різні ігри: 

«Кізоньку», «Зелену ріпку», «У сірого вовка»,  «Сімейку», «Гусей» та ін. 

Разом з працівниками РДБ п’яти та шестикласники ЗОШ №1 здійснили 

краєзнавчий літературний похід «Видатні діячі культури – ювіляри 2018 року» 

(творчі портрети М. Аркаса, М. Лисянського, Ю.С. Крючкова). 

Одне із засідань клубу «Ерудит» було присвячене краєзнавчій тематиці:  

конкурс ерудитів «Рідна земля моя – ти козацького славного роду» (до 95-річчя 

утворення Березнегуватського району). 

Також на літніх канікулах  відвідувачі РДБ здійснили віртуальну подорож по 

чудесних природних зонах нашого Миколаївського краю «Сім природних чудес 

Миколаївщини». 

2018 року Березнегуватською РДБ було представлено власну ідею – 

інтерактивний проєкт «Ми - читайлики завзяті» (для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку), яка була орієнтована на організацію серед дітей  даного 

віку проведення в рамках голосних читань різноманітних інтерактивних заходів, на 

яких діти змалечку вчаться висловлювати свою думку, позиціонувати  своє 

відношення до героїв казок та оповідань та співвідносити їх вчинки з нормами 

моралі, а також на  розвиток їх швидкого мислення  та підвищення їхньої ерудиції.  

Також передбачалося залучення до цієї корисної справи творчих представників 

місцевої громади. 

 

Профорієнтаційні проєкти:  

В 2012-2014 роках в дитячій 

бібліотеці діяв профорієнтаційний проєкт 

«Знайди свій шлях» (спільно з районним 

Центром зайнятості).  

У цей період    в приміщенні  

бібліотеки   учні  зустрічались з 

успішними  людьми різних професій, які 

при спілкуванні з присутніми 

підкреслювали визначальну роль книги в 

своєму житті (паралельно відбувалось 

впровадження Національного проєкту  

«Україна читає дітям»). Так, у ці роки 

відбулись: година ділового спілкування 

«Лісівник більше, ніж професія»  (зустріч з головним інженером Березнегуватського 

лісгоспу Полегкою В.Л.); години профорієнтації «У юристи б я пішов» (зі 

спеціалістом РУЮ Маланчуком Г.В.), «На сторожі нашого здоров’я» (зустріч з 

завідувачем районної аптеки Діденко С.В.); зустріч з керівником районної 

громадської благодійної організації «Берегиня» Мороз Л.М.); зустріч з вихователем 

за фахом, методистом районного Відділу освіти та місцевою поетесою Клеветенко 

В.П. а також з методистом дитячого садка і також місцевою поетесою, авторкою 

Гімну Березнегуватщини Тополь Л.Г.  (2013 рік). У 2014 році проведені: бесіда-

спілкування «Моя професія – військовий» (зустріч зі старшим прапорщиком 

райвійськкомату  Пятковим І.Д. та колишнім військовослужбовцем, учасником 
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Карибської кризи 1961 року Скрилем Б.П.). Під час спілкування з учнями вони 

розповіли про своє бачення військової професії, про вимоги, які ставляться 

державою до кадрових військовослужбовців, державні гарантії матеріального 

забезпечення, цікаві сторінки своєї біографії, фото тих місць, де їм довелось 

служити. Розповіли про роль книги і читання у своєму житті та   відповіли на 

запитання присутніх, двоє з яких вже мали мрію пов’язати свою майбутню 

професію з військовою службою. Також бібліотекою підготовлено огляд сайтів ВНЗ, 

які готують кадри військовослужбовців (міст Києва, Харкова, Дніпра). 

Бібліотекарями до заходу була підготовлена  відео-презентація «Професія-захищати 

Батьківщину». 

Неодноразово спільно з працівниками районного центру зайнятості 

проводились уроки профорієнтації на теми: «Інтереси + здібності = твоя майбутня 

професія». 

 У наступні роки у бібліотеці активно проводиться профорієнтаційна робота з 

учнями щодо вибору професії відповідно до здібностей, нахилів і ринку праці. 

Протягом 2016 року були оформлені книжкові виставки, тематичні полички, 

куточки, дайджести на теми:  «Ким бути?», «Подорож професіями від А до Я», 

«Календар професій», «Куди піти вчитися», «Ринок професій нашого краю». 

Протягом року оформлена зона з профорієнтації  «Школа… А що далі?», на 

якій була представлена література, довідники для майбутніх абітурієнтів та список 

рекомендованої літератури «Знайди свій шлях», теки з  інформаційними 

матеріалами «Перелік найбільш затребуваних професій в Україні та за кордоном», 

«Тести, які допоможуть учням у виборі професії», неодноразово проводились 

бесіди-вікторини «Тисяча і одна дорога» та «На порозі вибору».  

Також проводились заходи з профорієнтації в рамках урядової реалізації Стратегії 

подолання бідності: інтерактивні бесіди «За шкільним порогом». 

 

Бібліотечні акції 

 

2015 року у бібліотеці була проведена бібліотечна акція «Смаколики воїнам 

АТО» (у співпраці з волонтерами та з передачею  воїнам АТО солодощів та 

продукції домашнього консервування від бібліотечних працівників). 

Цього ж року на центральній площі селища Березнегувате фахівцями 

бібліотеки була проведена промо-акція «Бібліотека - поруч», в рамках якої 

відбулись: книжкова виставка-свято «Літо з бібліотекою», літературна вікторина  

«Відгадай літературного героя», фото-подіум юних читачів: «Книга – мій 

найкращий друг». 

Для юних читайликів була оголошена бібліотечна акція «Поверни книгу до 

життя» із запрошенням до участі у книжковій «лікарні». 

Серед бібліотечних акцій у районній бібліотеці для дітей можна відзначити  

Акцію «Українська книга – українській дитині» (протягом усього 2016 року), в 

рамках якої проведено День відкритих дверей, на якому для школярів було  

презентовано  книжкову  виставку-подорож «У світ пошуків, знахідок, відкриттів», 

виставку щойно одержаних новинок українських видавництв, лялькові вистави за 

мотивами українських  народних казок «Не за синіми морями», а юні поети 

знайомились із творчістю відомих письменників-краян. Найактивніші читачі також 
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стали нашими волонтерами: зібрали та подарували дитячій бібліотеці пів сотні 

гарних книжечок українською мовою  для дошкільнят.   

2017 року  всі бібліотеки Березнегуватщини брали участь в Обласній акції 

«День читання «Читаємо твори Володимира Рутківського» (до 80-річчя з дня 

народження). 

 

Тижні дитячого читання 

 

У бібліотеці для дітей Березнегуватської селищної ради щороку проводяться 

Тижні дитячого читання. Кожен день має власну назву і тематику. Так, 2012 року 

відкриття відбулось у формі літературно-музичної  композиції «Весняночка-

паняночка, прийди, прийди до нас» за участю учнів Дитячої музичної школи; на ІІ 

день  проведено літературно-розважальний калейдоскоп «Різноманітний світ 

книжок»; ІІІ день - літературні цікавинки «Біографія нашої Планети», ІV день - День 

краєзнавства, на якому для читачів була проведена книжково-краєзнавча екскурсія 

«Ріднокрай: історія і сьогодення». 

У 2013 році Тиждень пройшов під девізом «Дружба з книгою – це свято!». 

Урочисте відкриття розпочалось  з театралізованого дійства «З веселою ватагою 

піратів по книжкових морях», присвячене 130-річчю  виходу в світ роману Р.Л. 

Стівенсона «Острів скарбів»; далі були тематичні дні: День казки (казкова вікторина 

«За сторінками улюблених казок», День періодики (хіт-парад улюблених журналів 

«По Країні Журналії», День енциклопедій (гра для допитливих «Я пізнаю світ»), 

День ювілярів (літературний диліжанс «Книги – ювіляри та письменники - 

ювіляри»), День «Прощення бібліогріхів: повернення заборгованих читачами книг 

до бібліотеки без зауважень». 

2014 рік пройшов під девізом «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх 

єднає». Урочисте відкриття почалось з літературно-театралізованої композиції 

«Баба Яга, Кузя, Нафаня, Ворон та Лешичка в бібліотеці» та літературних конкурсів 

«Влучне слово – гострий розум». ІІ день -  «Інформаційний» (проведені 

інформаційні огляди «Сторінками періодичних видань» та огляд серії книг «Я 

пізнаю світ»). ІІІ день мав назву 

«Мандруємо в казку»   (проведена 

літературна подорож «У світ казок»). ІV 

день - «Інтелектуальний»   (відбулась 

інтелект-гра «Бібліотечний ерудит»). V 

день - Творчий день (бібліотекарі провели 

для дітей з районного центру реабілітації 

годину творчості «Рученята в нас умілі». 

У день  відкриття Тижня дитячого 

читання -  2015,  який  проходив в РБД   під 

девізом «Книги різні, книги дивні 

відкривають шлях до мрії», відбулась   

АРТ-презентація  літератури «Миколаївщина  історична»,  оскільки  перший день 

Тижня було присвячено краєзнавству. До уваги відвідувачів-шестикласників було 

представлено книги Миколаївських видавництв, що надійшли до бібліотеки за 

останні рік-півтора.  На початку  учні ознайомились із книжковою  виставкою 
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«Миколаївщина: історія і долі». А під час театралізованої презентації  «Історичні 

особи краю» учні від їхнього імені  розповідали про те, чим вони уславили 

Миколаївську землю та як нащадки зберігають пам'ять про них. Присутні на заході  

старшокласники  отримали відомості  про першого громадянина міста Миколаєва 

Михайла Леонтійовича Фалєєва, Олександра Івановича Казарського, Олену 

Петрівну Самокиш-Судковську, а  також про  традиції населення Миколаївщини, 

легенди нашого краю, про походження назв малих і великих річок. На завершення 

всі учасники позмагались у краєзнавчій відео вікторині «Знавці рідного краю». 

Другого дня в бібліотеці був День відкритих дверей «Диво поряд. Ось воно – 

книга». Цього дня для юних відвідувачів  була підготовлена ігрова програма 

«Подорож Чомусиків країною книжок». Третій день Тижня – це був День нової 

книги. Читачам 6-9 класів було запропоновано літературну презентацію 

«Фантастично-казковий світ Кей Уманськи». Четвертий день Тижня був 

присвячений  ювілею Великої Перемоги, і цього дня для відвідувачів було 

презентовано книжкову виставку-пам'ять «Пам'ять народу священна»  та огляд  

рекомендаційного  посібника «Пам'ять про війну нам книги оживляють…», 

присвяченого дітям та підліткам – учасникам всенародного опору в роки Великої 

Вітчизняної війни. П’ятий день Тижня було присвячено дитячій творчості і мав 

назву «День творчості». Цього дня до РБД завітали вихованці дитячого районного 

реабілітаційного центру. 

Під час відкриття Тижня-2016 у бібліотеці пройшов цікавий інтерактивний 

захід - патріотичний ерудиціон «Цікаво про Україну».  Бібліотекарі підготували для 

учнів  «хитрі» запитання на знання історії рідного краю,  історії України, її 

географічних об’єктів, традицій та літератури. Та ці запитання не застали зненацька 

юних інтелектуалів, які показали добрі знання в раундах: «Народознавчий млин», 

«Природничий кошик», «Історична парасолька», «Подорож по географічній карті 

України». Закінчувався кожний з  раундів відеопрезентаціями  цікавих фактів про 

Україну: «Український гопак як  бойове мистецтво», «Цікаві факти про природу 

України», «Цікаві історичні факти», «Цікава Україна: факти з географії». Протягом 

Тижня шести  та семикласники шкіл району виборювали призові місця у 1 етапі  

Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач -2016».  

Тиждень  читання - 2017 було розпочато Днем відкритих дверей «Книга, тато, 

мама і я». До цього заходу бібліотекарі  підготували виставку книжкових новинок, 

провели екскурсії бібліотекою «Путівник по Чарівному царству дитячих книг»,  

бесіди  для батьків про користь  дитячого читання «Дитина без проблем» та огляд 

книг для дітей середнього і старшого шкільного віку «Читання для хорошого 

настрою». У День казки відбулось літературне лото «Казкова країна мудрої книги». 

День читання вголос «Пригоди веселих друзів». Бібліотекарі читали дітям твори 

Всеволода Нестайка, Грицька Бойка. Наймолодші читачі протягом Тижня 

переглядали лялькові вистави за мотивами українських народних казок.  

Тиждень - 2018 відкрився літературним  кешингом «Подорож на острів 

Скарбів», а, отже, всі школярі, що зібрались на святі, вирушили на острів у пошуках 

скарбу затонулого корабля. Хлопчики та дівчатка успішно розв’язали усі завдання і 

пройшли по карті увесь маршрут, подолавши бухту Всезнайків, мис Загадковий, 

Дикий край Відгадайковий та побували в печері Приказок. Школярі дружно 

відповідали на запитання та легко справлялись із завданнями. І врешті скарб був 
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знайдений. А головне – всі учасники довели, які вони розумні та  кмітливі. Наступні 

дні  шкільна малеча охоче грала у конкурсі веселих та кмітливих «По чарівній країні 

Шарля Перро» (присвячений 390-річчю талановитого французького казкаря), 

знайомилася з дитячими віршиками  на поетичній розвазі «Добрий світ дитячої 

поетеси Наталі Забіли» (до 115-річниці з дня народження  видатної поетеси) та 

читала  книжково-журнальні новинки на Дні інформації «Все цікаво пізнавати». В 

останній день Тижня в бібліотеці працювала творча майстерня  «В країні веселій, 

казковій, прекрасній». Школярі охоче малювали, ліпили та вирізали.  

Під час Тижня - 2019  юних відвідувачів дитячої бібліотеки кожного дня 

чекали  розваги, ігри, вікторини, улюблені мультики. В перший день відкриття 

Тижня третьо та четвертокласники ЗОШ І-ІІІ ступенів побували на літературному 

святі «Ювіляри на книжковій полиці», де познайомилися з письменниками та 

книгами-ювілярами  року. Театралізовані вистави, казкові вікторини, голосні читки 

казок чекали  першокласників у день посвяти їх в читачі «Нам книга відкриває всі 

світи». В День творчості «Творче натхнення» школярі позмагались у виготовленні 

книжкових закладинок. 

 У рамках соціокультурної та просвітницької діяльності фахівці 

Березнегуватської дитячої бібліотеки проводили різноманітні заходи, 

присвячені як державницьким святам, так і за окремими темами. 

Відзначення суспільно-політичних дат: 

2019 р. до Дня української Соборності з метою  формування національної 

свідомості школярів, виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення  

Дня Соборності України (100-річчя від Дня історичного Акту злуки відзначено у 

цьому році) в дитячій бібліотеці пройшов захід – година історичної пам’яті 

«Соборність - свято вільної нації» з розповіддю та відеоматеріалами про цю 

визначну подію. Під час заходу учні провели національно-патріотичний флешмоб 

«Рушник – символ єднання української нації». 

До Дня українського козацтва  та Дня перемоги і примирення 2012 р. 

відбулись козацькі розваги «Слава не поляже, а себе покаже», під час яких  учні 

змагались на знання козацьких символів, атрибутів, в конкурсах на спритність 

«Передача листа» (чия команда швидше підпише листа), «Влучне слівце» (на знання 

фразеологізмів). 2015р. бібліотечні фахівці провели для юних читайликів урок 

мужності, присвячений героїчній історії нашого народу, 70-річчю Перемоги «А 

пам'ять знову нас веде в роки далекі, грізні…» (відбулась зустріч з учасником АТО 

рядовим Корольчуком Г.В.) та козацькі розваги «Славі козацькій жити у віках» (для 

учнів 5кл.).  2016 року до Дня перемоги відбувся Урок мужності «На своїй землі нас 

не здолати». Зворушливо і тривожно було в читальній залі районної бібліотеки для 

дітей, коли на зустріч з читачами і працівниками,  присвячену 71-м роковинам 

Перемоги, завітав  учасник АТО, капітан Збройних Сил України Олександр 

Володимирович Горбунов, який розповів присутнім про свій бойовий шлях, 

поділився спогадами про вірних побратимів, які своїм прикладом показали, як 

любити свою Батьківщину не на словах. Захід доповнив перегляд документальних  

фільмів про Перемогу 1945 року та  документального фільму  «Аеропорт» про 

героїчний подвиг захисників Донецького аеропорту. 2016 року для усіх охочих 

відбулась презентація виставки «Біль пам’яті» та огляд літератури в рамках 

науково-методичної конференції «Заради майбутнього», присвяченої 75-річчю 



14 
 

трагедії Бабиного Яру в Березнегуватській ЗОШ І-ІІІ ст. На заході був присутній 

доктор історичних наук, викладач Миколаївського університету «Україна» Котляр 

Ю.В. У 2017 році в дитячій бібліотеці пройшов козацький ринг «Козаки – 

лицарський орден України». Віддаючи шану нашим славним предкам, присутні 

п’ятикласники позмагалися у знанні  козацької  атрибутики, одягу, страв, 

проявивши  винахідливість, кмітливість та вправність. Також учні з цікавістю 

ознайомились із традиціями та звичаями запорізьких козаків та  переглянули відео 

про теперішніх лицарів-захисників України, що надихають молоде покоління на 

захист рідної землі. Цього ж року до Дня Революції Гідності бібліотекарями була 

проведена патріотична година «Вільні творять майбутнє», яка складалась з бесіди-

пам'яті, під час якої  бібліотекар розповіла присутнім про причини та передумови 

виникнення Революції Гідності, та відеохроніки «Героям Майдану присвячується». 

Також в дитячій бібліотеці була проведена акція «Подаруй малюнок миру солдату», 

під час якої через місцевий воєнкомат було передано дитячі малюнки під назвою 

«Крок до миру». А 2018 року були проведені патріотичні ігри «Славні хлопці-

запорожці», на яких п’ятикласники змагалися на краще знання козацької 

атрибутики, у спритності та винахідливості. У парковій зоні учні грали в народні 

ігри «Коник-вороненький», «Хто швидше доставить листа», «Хто швидше складе 

прислів’я про козаків», козацька кмітливість»  тощо. 2019 року відбувся 

бібліотечний квік-тайм (тобто «швидка зміна») «Славні лицарі Дикого поля». 

Присутні за заході шестикласники ЗОШ І-ІІІ ступенів активно відповідали на 

запитання козацької вікторини на тему про відомих козацьких особистостей, 

козацького побуту і традицій, відгадували загадки та доповнювали прислів’я на 

козацьку тему. А також  доводили свою вправність, спритність та кмітливість у  

козацьких іграх та розвагах «Нумо, козачата!», за що отримали солодощі. 

Пізнавальним для дітей став огляд літератури на книжковій виставці «Слави 

козацької піснярі» з історії українського козацтва та художні твори українських 

авторів Марії Пригари, Володимира Рутківського, Володимира Малика, Андріяна  

Кащенка,  Андрія Чайковського,  Андрія Кокотюхи. Наступного, 2020 року, для 

шестикласників у приміщенні Березнегуватської ЗЗСО І-ІІІ ступенів бібліотекарями 

був проведений історико-патріотичний брейн-ринг «Козацька держава – наша 

гордість і слава».  

До Дня Незалежності та до Дня Державного прапора України 2017 р. у 

дитячій бібліотеці до 26-ї річниці  Незалежності України для старшокласників було  

розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Миті в історії Незалежної України», а 

для молодших користувачів проведено майстер-клас з  виготовлення паперових 

національних квітів-символів. А ще в передсвяткові дні юні відвідувачі  здійснили 

відео-мандрівки визначними місцями нашої держави. 

До Міжнародного Дня рідної мови дитяча бібліотека для своїх читачів 

провела у 2015 р. лінгвістичний турнір «Дзвенить струмочком рідна мова», який 

складався з конкурсу «Географічна подорож Україною», мовознавчого лото 

«Народознавча веселка», слайд-вікторини «Мовознавство для допитливих», 

мовознавчого аукціону «Хто останнім назве потрібне слово», конкурсу українських 

загадок  «Загадковий віночок»). А 2017 року молодші школярі взяли участь у 

мовознавчому інтелектуальному спринті  «Бо в нас вона одна – чарівна й світанкова, 

і древня й молода – велика наша мова». Наступного, 2018 року, читачі 
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Березнегуватської дитячої бібліотеки брали участь у мовознавчій вікторині «Що за 

радісні дива – українськії слова». У 2019 році юні читачі мали змогу прослухати 

цікаві факти про мову, доповнити прислів’я та приказки, грати в  мовознавчі ігри та 

вікторини «Мовне асорті»,  «Хто швидше», «Вставити наголос у словах» під час 

мовознавчого калейдоскопу «Нас єднає мова – мова калинова». Для шестикласників 

Березнегуватської ЗОШ №2  2020 року фахівці книгозбірні провели мовознавчу 

мандрівку «В джерелах слова – душі криниця, наша мова, мов чарівниця!».  На 

заході учні дізнались про те, наскільки багата наша мова, про спільні особливості 

нашої української мови з мовами держав-сусідів – грецькою, польською, 

словацькою, болгарською, російською та переглянули мультиплікаційний фільм, 

створений їхніми однолітками «Легенда про українську мову».  

Популяризація здорового способу життя: 

В рамках регіональної Програми «Здоров’я нації» (2012-2017 рр.) 

бібліотечними фахівцями Бібліотеки для дітей Березнегуватської селищної ради був 

проведений бібліотечний урок здоров’я на свіжому повітрі «Здоров’я дитини – 

майбутнє Батьківщини». Урок складався з лінгвістичних ігор «Закінчи речення» та 

«З’єднай прислів’я» (про здоров’я), казки «Секрети здоров’я», бліц-турніру  «В 

здоровому тілі – здоровий дух», кольорового тесту здоров’я класу, гри, що сприяє 

гарному диханню «Так» і «Ні», вікторини-гри «Місточок здоров’я». Також в рамках 

шкільного Тижня здоров’я була проведена ігрова година «В Країні маляток – 

здоров’яток». 

2015 року до уваги учнів 8 класу бібліотекарі представили інтернет-урок «Як 

прожити довго молодим і здоровим». 

До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у бібліотеці оформлено виставки-

застереження та проведена актуальна розмова «На гачку у згубних звичок» (2016 р.). 

2017 року у бібліотеці для старшокласників відбулась година актуальної 

інформації «Краща вакцина від СНІДу – інформація». 

Правове виховання: 

У напрямку правового виховання підростаючого покоління у бібліотеці було 

проведено цикл заходів, направлених на виконання Обласної програми правової 

освіти населення. Бібліотечні працівники широко популяризували знання про 

українську символіку, Прапор, Герб, Гімн  та  Конституцію України. 

2014 року у Березнегуватській дитячій бібліотеці був проведений 

правознавчий калейдоскоп «Свої права ти добре знай, їх цінуй і поважай». Серед 

заходів правової тематики, які також відбулись в книгарні, можна відзначити 

правову подорож «Закони нашого життя, або що треба запам’ятати підліткові», 

годину спілкування «Немає прав без обов’язків», урок правової грамотності 

«Підліток має право», правову вікторину «Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про 

права дитини?»,  правову подорож «Закони нашого життя, або про що треба 

пам’ятати підліткові». 

Крім цього, до Дня Конституції в РБД була проведена година патріотизму 

«Держава – це МИ!», яка складалася з години правової інформації «Конституція і 

мої права». Під час заходу бібліотекар ознайомила присутніх з історією появи 

Конституції в нашій державі, зі статтями по взаємовідносинах держави і особи, а 

також з матеріалами тематичної полиці «Конституція України: історія та 
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сьогодення», розповідала про права і обов’язки громадян України, демонструвала 

державні символи країни. 

При  РБД  з 2009 року для старшокласників шкіл райцентру протягом 

учбового року діяв правовий лекторій «Підліток і Закон», ведучим якого був 

головний спеціаліст районного відділу юстиції Маланчук Г.В. Його засідання 

проходили щомісяця протягом навчального року. Протягом 2015 року в рамках 

лекторію були проведені: ситуативна гра «Правова відгаданка», правовий лабіринт 

«Як я знаю свої права», бібліовікторина «Знавці права», правова гра «Вирішуємо 

конфліктні ситуації», диспут-зустріч «Правопорушення і наслідки». На допомогу 

популяризації правознавчих знань в  районній дитячій бібліотеці було оформлено 

тематично-інформаційну полицю «Я маю право знати свої права». 

В бібліотеках Березнегуватської ЦБС протягом 2016 року проведено цикл 

заходів, направлених на виконання Обласної програми правової освіти населення, 

зокрема і в районній дитячій. Щороку стало традицією проводити Всеукраїнський 

тиждень правових знань (у грудні). У цьому напрямку роботи в бібліотеці відбулись 

виставки-поради «Шляхетним. Красивим. Розумним» та «Твої права, дитино», тест-

гра «Права і ми». Бібліотекар пропонувала дітям різні життєві ситуації, а учасники 

гри розповідали про свої вчинки в даній ситуації). 

А 2017 року для школярів молодшого шкільного віку в РДБ проведено ігровий 

квілт, або нескладні психологічні вправи «Жити в мирі з іншими», під час яких учні  

в ігровій формі засвоювали правила толерантного поводження та психологічної 

стриманості в поведінці. А до Дня Конституції бібліотекарі  провели для дітей 

інформаційно-правознавчу годину «Пилип Орлик та перша Конституція». 

У бібліотеці також пройшла година правового становлення «Правова планета 

дитинства» для читачів молодшого шкільного віку. 

Тема просвітництва задля збереження природи завжди знаходиться у полі зору 

працівників Березнегуватської районної бібліотеки для дітей. Популяризацію 

літератури про природу України та рідного краю бібліотека здійснювала з метою 

формування екологічної культури юного покоління та дбайливого ставлення до 

природи. З цією метою було організовано:  

-  2014 року проведені екологічні читання «Станьмо друзями природі» (для 

учнів 3-4кл.), година цікавих повідомлень «Як допомогти птахам взимку», 

екологічна вікторина «Відгадай рослину»; 

- 2017 року до Дня птахів  для молодших школярів була проведена екологічна 

мандрівка «Птахи – це пісня, користь і політ», що пройшла в Березнегуватській 

районній бібліотеці для дітей за активної підтримки учасників-третьокласників 

ЗОШ №2. Під час неї мова йшла про збереження птахів, які щойно повернулися з 

далеких країв на рідну землю, необхідність підгодівлі птаства взимку, про користь, 

яку вони приносять, рятуючи наші дерева і польові культури від шкідників, про 

птахів, що є символами  України. Діти дізналися про пташиний календар, а також 

згадали народні прислів’я, приказки, казки та загадки про птахів. На завершення 

заходу у багатьох  присутніх виникло бажання прочитати книгу про птахів з 

книжкової виставки «Наші птахи»; 

- у 2018-2019 рр. для читачів 8-9 років бібліотекарі провели еко-квест «Про 

дива і таємниці природи-чарівниці», на якому команди третьокласників 

відшукували відповіді на запитання: Що таке «Екологія» та «Природа»? Для 
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молодших школярів було організовано книжково-ілюстративну виставку «Зелена 

планета» (для вікової категорії 8-9 років), для учнів 5-9 класів – «Скарбничка 

ерудита».  Проведено урок екологічної грамотності «Екологія у повсякденному 

житті», на якому бібліотекарі демонстрували учням, як важливо людям змінювати 

свої негативні споживацькі звички заради збереження, охорони та захисту природи, 

вчили дітей розуміти та бачити красу природи, необхідності виконання 

елементарних правил природокористування у побуті. Присутні третьо- та 

четвертокласники ЗОШ І-ІІІ ступенів жваво відповідали на запитання  еко-

вікторини «Щоб жити в чистому світі». 

Сімейне читання: 

Чимало сімей березнегуватців віддають дань  добрій  традиції  сімейних 

читань: читають дітям книжки, обговорюють їх, діляться враженнями від 

прочитаного. Бібліотекарі книгозбірні допомагають як юним читачам, так і їхнім 

батькам підтримувати традиції сімейного читання, створюючи належні для цього 

умови та проводячи різноманітні заходи. 

З 2016 року в ДБ діє Лекторій для організаторів дитячого читання  «Батькам 

про дитячу книгу». 

До дня матері 2012 р. було проведено свято матері «Матусі рідній 

присвячую». А у  травневі дні 2017 року поспілкуватися  з юними читайликами в 

бібліотеці на годину сімейного читання завітали родини Попенко Наталі 

Володимирівни та Бурлаки Любові Вікторівни з дітьми. Під час дружнього діалогу з 

учнями-п’ятикласниками ЗОШ №1 запрошені представили улюблені книги своїх 

сімей, зачитали свої улюблені вірші та поділилися зі школярами традиціями 

спільного читання у своїх сім’ях. А ще і  родини, і юні читачі випробували себе в 

різноманітних конкурсах, літературних іграх  та  розвагах: краєзнавчо-

народознавчому турнірі «Історія мого краю – історія України», літературно-

жартівливих іграх  «Дайте відповідь мені – правду я кажу, чи ні», «Знайди річ 

літературного героя», «Розгадай ребус», «З якої країни літературний герой», «Народ 

скаже, як зав’яже», «Пантоміма». 

В бібліотеці також функціонує інформаційна книжкова виставка «Діти + 

Батьки + Бібліотека», де представлено педагогічну літературу та  рекомендаційні 

буклети: 

- «Які книги читати дітям різного віку»; 

- «Безпечне користування інтернетом для ваших дітей»: поради батькам; 

- «Список книг, рекомендованих для сімейного читання»; 

- «Виховання у дітей інтересу до читання»; 

- «Цікаві сайти для батьків: загальний розвиток дітей»; 

- «Цікаві сайти для батьків: виховання дітей з особливими потребами»; 

- «Основні правила виховання дітей у сім’ї»: поради батькам. 

В ДБ Тиждень читання - 2017 було розпочато Днем відкритих дверей «Книга, 

тато, мама і я». До цього заходу бібліотекарі підготували виставку книжкових 

новинок, провели екскурсії бібліотекою «Путівник по Чарівному царству дитячих 

книг», бесіди для батьків про користь дитячого читання «Дитина без проблем» та 

огляд книг для дітей середнього і старшого шкільного віку «Читання для хорошого 

настрою». 
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Народознавчі заходи: 

Робота бібліотеки у напрямку народознавства продовжувалась протягом  як 

2018 року, так і в наступні роки. Народознавчі заходи нерідко проходили спільно з 

народними фольклорними колективами будинку культури та будинку дитячої 

творчості. А в останні роки бібліотека постійно влаштовувала виставки виробів 

місцевих майстрів, в тому числі дитячих виробів: вишиванок, малюнків, поробок з 

квілінгу, писанкарства. 

В рамках народознавчого проєкту народних  ігор з бібліотекою «Пам’ятай 

своє коріння» відбувались народні дитячі ігри  на свіжому повітрі поза межами 

бібліотеки (в зеленій зоні селища), під час яких за допомогою гри діти опановували 

елементи грамотності, заучували  напам'ять вірші, скоромовки, лічилки, розвивали  

математичні здібності (лічба), а також тренували свою  рухливість, спритність, 

смекалку, такі ігри вчили  чесності та справедливості. А на  завершення заходу усі  

учасники одержували завдання розпитати вдома про ігри, в які в дитинстві грали  

їхні  бабусі та прабабусі. 

 

Інноваційна діяльність 

 

Березнегуватська РДБ представила усім охочим читачам власну ідею – 

бібліокриптограму «Кодові імена: розгадуємо, розвиваємось, розважаємось». Зміст 

даної  інновації:  привернення більшої уваги до читання  через подання інформації  

нетрадиційним способом.  

Впровадження в роботу з обслуговування дитячої аудиторії  власних ідей 

тривало протягом усіх зазначених років: 2014 року проведений урок здоров’я на 

свіжому повітрі, у 2015 році відбувся бізнес-урок «Вчимося вирішувати дорослі 

проблеми, Або азбука грошей», а 2016 року - лекторій для батьків «Батькам про 

дитячу книгу», 2017 р. - бібліослалом «Книжковими вершинами», на якому школярі  

виявляли свою ерудицію, кмітливість та начитаність, крок за кроком долаючи шлях 

від вершини до вершини («Пригодницької», «Історичної», «Пізнайків»), у 2018 році 

бібліотечними фахівцями був проведений інтерактивний проєкт «Ми - читайлики 

завзяті»  (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку), а у 2020 р. 

бібліотекарі  провели для читачів літературно-оглядове колесо. 

 

Заходи за придбаними ідеями на Ярмарку Бібліокреатив 

 

Березнегуватська дитяча бібліотека постійно брала участь у міжрегіональних 

ярмарках бібліотечних інновацій, пропонуючи як свої власні ідеї, так і «купуючи» 

інновації інших бібліотек для впровадження їх у своїй діяльності. 

У 2015 році Березнегуватська районна бібліотека для дітей втілювала у життя 

Проєкт-гру «Ти – лідер» (ідея була куплена у Березанської дитячої бібліотеки 

«Начитані і щасливі).  Мета цього проєкту полягала у заохоченні  до читання дітей, 

які мало читають і вчащають до бібліотечного Центру вільного доступу до Інтернет 

і захоплюються інтернет-іграми.   

Літературна гра в бібліотеці проводилась у три тури: І тур - знайомство з 

учасниками та презентація періодичних видань «По Країні Журналії»; ІІ тур - 

ерудит-вікторина «По дорогах та перехрестях Країни Журналії»; ІІІ тур - конкурс 
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ерудитів «Знавці енциклопедій» та презентація учасниками  улюблених 

енциклопедій. 

2016 року бібліотекарі проводили квест «Книжкові лабіринти», впроваджуючи 

проєкт Арбузинської ЦДБ «Зважені і розумні». 

2017 року проводилась «Літературна подорож Європою» (за ідеєю КЗ “Міська 

бібліотека для дітей” м. Южноукраїнська), основне завдання  якої - залучення дітей 

до активного та систематичного  читання,  поповнення ними власного 

інформаційного багажу, розвиток навичок мислення, здібностей та  організації 

якісного дозвілля. Захід запропонували увазі читачів-шестикласників. При 

підготовці до нього юні користувачі активно читали твори дитячих письменників 

країн Європи. Популярністю серед учасників користувались такі  автори: Барбара 

Космовська, Тімо Парвела, Йоанна Ягелло, С’юзен Кулідж, Клайв Льюїс,  Роалд 

Дал,  Ізабель Абеді, Леся Воронина, Сашко Дерманський, Катерина Булах, які й 

були презентовані ними усно та за допомогою  буктрейлерів, як доповнення до 

розповіді бібліотекаря про  палітру імен в дитячій літературі  кожної з країн.   

2018 року проводились арт-п’ятнашки «Картина на полотні». 

Березнегуватська районна дитяча бібліотека впроваджувала ідею бібліотеки м. 

Ізмаїла, основне завдання якої - залучення дітей (учнів 3-4 класів) до знайомства з 

творчим надбанням відомих художників та організація якісного дозвілля читачів і 

подальшої серії знайомств з творчістю відомих українських художників: 

Т.Г.Шевченка, Архипа Куїнджі, Сергія Васильківського.    

2019 року під час ігрового квілту, або нескладних психологічних вправ «Жити 

в мирі з іншими» учні в ігровій формі засвоювали правила толерантного 

поводження та психологічної стриманості в поведінці (ідея Казанківської бібліотеки 

для дітей). 

У 2020 р. у бібліотеці для дітей проводились «Котячі піжМУРки» (придбано 

«Котячий квартал Мурмурлендія», спільний проєкт ЦДБ та дитячої бібліотеки ім. 

Чехова м. Маріуполя). 

 

Відзначення свят державного рівня 

 

Протягом 2016-2020 рр. відбувались заходи з підтримки різних національних 

культур та мов народів світу. До Року Японії в Україні у бібліотеці 2017 р. пройшла  

бліц-візитка  «Японія – країна тисячолітньої історії та самобутньої культури». До 

Року німецької мови в Україні в РДБ була оформлена книжкова виставка-огляд 

«Письменники Німеччини – дітям» та проведена відеопрезентація «Дитячі 

письменники Німеччини» (2018). До Року  Китаю в Україні проведена 

відеомандрівка «Китай – країна древньої цивілізації» (2019). 

 

Технічні можливості бібліотеки 

 

За вказані у бюлетені роки, Березнегуватьска бібліотека для дітей 

покращувала свої технічні можливості, придбавши комп’ютерне оснащення у 2010, 

2011 та 2018 роках, принтери були придбані у 2010 та 2018 роках, веб-камера – у 

2011 р. На сьогоднішній день бібліотека має 4 комп’ютери з доступом до Інтернет. 
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Бібліотеки району постійно популяризують свою діяльність через соціальну мережу 

у Фейсбук. 

Для  юних користувачів  в бібліотеках в циклі занять з медіа грамотності 

проведено бібліомікс  «Фейк, як спосіб маніпуляції в медійних засобах», на якому 

учні одержали поради, щодо того, як розпізнавати неправдиву інформацію та 

способи захисту  від зловмисників.  Для відвідувачів оформлено виставку плакатів 

«Fake (Fakt) – Не вір! Подумай», пройшла інформативна  бесіда  та  відео «Як 

відрізнити справжнє відео від фейка - лайфхаки DW | DW Ukrainian». 

З 2013 року при РДБ створена і діє ініціативна група «Друзі бібліотеки», до 

якої входять депутати місцевих Рад (селищної та районної). 2013 року завдяки 

діяльності такої групи в районну дитячу бібліотеку  придбано і встановлено  над 

входом металевий піддашник  за спонсорські кошти. 

Також у цьому році за рахунок бюджетних коштів для РБД  були придбані 

меблі (книжкові вітрини), комплект ляльок для лялькового театру, зроблена заміна 

газового лічильника. А в 2018 році за рахунок бюджетних коштів для РДБ придбали 

стелажі (11 шт.), комп’ютер (1 шт.), встановлено внутрішні двері (2 шт.). 

                                               

Творчі об’єднання для дітей 

 

Керуючись потребами юних користувачів, в бібліотеці протягом 2016-2020 

років діяли 4 клуби та любительських об’єднань за інтересами. 

 З метою  виховання любові до 

поетичного слова та  надання  охочим 

практичних навичок віршування у 2013-

2014 роках при районній дитячій бібліотеці 

діяло об’єднання юних любителів пера 

«ПЕГАСИК». Бути наставником молодих 

дарувань, рецензувати їх творчі доробки  

згодилась місцева дипломована поетеса 

Світлана Олександрівна Зіновська. Вікова  

категорія учасників об’єднання -  з 11 до 16 

років. 

 

Протягом 2016-2020 років у бібліотеці відбувалися заняття в любительському 

об’єднанні: «Батькам про дитячу книгу», яке створене з метою безпосереднього  

впливу батьків на систематичність та формування кола читання їхніх  дітей,  

підтримки традицій  сімейного читання.  

На його засіданнях бібліотекарі знайомили присутніх з кращими зразками 

дитячої літератури, творчістю відомих дитячих письменників, дають поради про 

способи залучення і підтримки у дітей різного віку інтересу до читання. 

Теми засідань: 

- «Письменники Скандинавії - дітям» (презентація однойменної 

книжкової виставки та відеопрезентація, відгуки кращих читачів про прочитані 

книги, відео презентація «Казковий світ Астрід Ліндгрен», відео консультація «Як 

привчити дитину читати книги); 
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- «Відомі імена в дитячій літературі: Отфрід Пройслер» (презентація 

однойменної книжкової виставки, відео бесіда по творчості письменника, бук 

трейлер «Твори Отфріда Пройслера») 

- «Відомі імена в дитячій літературі: Всеволод Нестайко та Ено Рауд». 

 

Для усіх охочих діє клуб «Ерудит» (для вікової категорії 5-7 класів). Мета 

клубу: Розширення впливу бібліотеки на підлітків і більш повне задоволення запитів 

читачів. 

Девіз клубу:  «Знайомся. Дізнавайся. Навчайся». 

Теми засідань: 

- Літературно-краєзнавчий альманах «Відкрий для себе рідний край» 

(однойменна книжкова виставка, Краєзнавчий віртуальний маршрут, ерудит-батл 

«Що я знаю про свій край?»); 

- «Комп’ютер просто і легко» (знайомство та вікторина); 

- «Цікаво про все» (Бібліослалом «Книжковими вершинами» (гра-квест). 

 

Клуб для юних чомучок «Хочу все знати» (для учнів 2-4 класів). Девіз юних 

чомучок: «Чи знаєте ви, що!!!» 

Теми засідань юних чомучок: 

- «Про планети Сонячної системи» (однойменна книжкова виставка, 

однойменна відео презентація, відео презентація «Про Місяць»); 

- «Вітаміни – шлях до здоров’я» (презентація однойменної книжкової 

виставки, відео перегляд «Про  корисну їжу», розважальна гра «Корисна чи 

шкідлива?»); 

- «Зимонька йде – веселі свята нам несе» (про народні свята зимового 

циклу) : відео презентація «Зимові народні свята українців», книжкова виставка 

«Свята зими-чарівниці», гра-розвага «Новорічна вікторина», калейдоскоп 

новорічних загадок, цікавинки про ялинку та Новий Рік, казка Олени Погребняк 

«Мрія Безпритулька». 

 

Ляльковий театр книги «Сова». 

Ляльковий театр з популяризації книги діє 

з 1985 року. Учасники театру - учні 3-4-х 

класів березнегуватських шкіл.  

Лялькові вистави проводяться за 

мотивами народних казок  «Як звірі книгу 

берегли», «Знайко і Незнайко в бібліотеці», 

«Книжкові новинки бібліотеки».  

Показ лялькових вистав відбувався 

безпосередньо в бібліотеці, в дитячому 

садку «Сонечко» та Недільній школі при Свято-Воскресенському Храмі, а також в 

дитячому містечку «Казка». 

 2016 року  для  лялькового  театру придбано новий комплект ляльок (17 

штук) та оновлено театральну ширму. 
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Акторами театру завжди були учні молодших класів, які завдяки участі  

швидко набували навиків  виразного та швидкого читання, тренування памяті, 

сміливості перед публічним виступом.  

Репертуаром слугували   такі  казки народів світу, які дітям не дуже  складно 

було вивчити:  «Колобок», «Коза – дереза», «Ріпка», «Рукавичка», «Курочка ряба», 

«За щучим велінням», «Василина премудра», «Червона шапочка», «Про Змія 

Горинича». Також довгий час діяв «Книжковий кіоск бабусі Орисі», де лялькові 

герої  презентували нові книжкові надходження для дітей молодшого шкільного 

віку. 

 

В РБД  при Центрі вільного доступу до Інтернет з 2012 року  діяв  

віртуальний клуб «Навколо світу» (для учнів 5-9 класів). Засідання проводились  

щомісячно. Мета клубу полягала у розширенні кругозору учнів про історичні події, 

видатних людей, наукові відкриття, технічні досягнення людства та іншу корисну 

інформацію, заохоченні до самостійного пізнання світу. 

Тематика  таких засідань:  відео мандрівка:  «По морях диявола» (про пустелі 

нашої Планети), відео тур: «Африканське сафарі» (рослинний і тваринний світ 

Африки), відео круїз «Україна туристична» (фортеці, замки, заповідники), відео 

панорама до Всесвітнього дня Космонавтики «Через терні до зірок», Інтернет-

паломництво «По святій землі Ізраїля» (до свята Великодня), відео огляд  «Брати з 

міста Сулуні» (про Кирила і Мефодія - до Дня слов’янської писемності і культури), 

відео мандри «Обертаючи глобус» (до Дня Європи), відео сюжети «Кращі музеї 

світу» (до міжнародного Дня музеїв), інтернет-мандри «Австралія: подорож у часі» 

(історія і сучасність Австралійського континенту»), відео екскурс «Давні традиції 

наших пращурів. Християнське свято Різдва Івана Хрестителя та язичницьке  -  

народження літнього сонця  Купала», відео турне «Стародавні обсерваторії світу», 

«Відео подорож до Бермудського трикутника та на берег шотландського озера Лох-

Несс», «Відео мандри в загублене Королівство Тібет», скайнлайн-шоу «Вода – чудо 

природи», відео колекція «Лялька-мотанка: іграшка і оберіг». 

 

У дитячій бібліотеці протягом 2016-2020 рр. діяла «Школа комп’ютерної 

грамотності «Крок за кроком» (навчання комп’ютерній грамотності складалось з 

наступних тем: Основні поняття курсу, Текстовий редактор Word, Основи роботи в 

мережі Інтернет та Інтернет-безпека, Електронна пошта, Що таке Скайп,  

Соцмережі, Основи роботи з офісними  програмами). Влітку 2017 року серед 

користувачів ІЦ проведено конкурс на краще знання комп’ютеру «Комп’ютер: 

просто і легко» (ведучий – спеціаліст-комп’ютерник ЦРБ). 

 

Об’єднання для учнів 2-4 класів  «Академія допитливих, або Юні 

чомучки». Девізом об’єднання є: «Чи знаєте ви, що!!!» (діє з 2013 року). Щорічно 

відбувались засідання за різними темами.  

Теми занять 2013 року: «У світі динозаврів», «Вода в природі», «Про етикет». 

У 2014 році тема засідань мала назву «В гостях у осені». В її рамках був проведений 

огляд виставки «В гостях у матінки-природи»;  «У світі дикої природи. Підготовка 

до зими», творче завдання для школярів полягало у виготовленні  аплікацій з 

природного матеріалу, зібраного в центральному парку селища. Ще одна тема - «До 
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міста Казок». Бібліотекарі підготували та провели «Казкове довідкове Бюро» у 

вигляді бесіди-знайомства (бібліотекар знайомила дітей з різними видами казок: 

народними, авторськими, прозовими, тематичними)  та «Музей казкових речей» 

(діти відгадували казки за чарівними речами: чарівна паличка, рукавичка,  чарівне 

яблуко, квітка-семицвітка, тощо). 2015 року на засіданнях бібліотечні фахівці 

провели для юних читачів гру-знайомство з приладами-помічниками людини 

«Відгадай що це?», заняття у школі бережливих «Чому і як треба бути 

бережливим?», гру-інсценівку «А ми до Вас» (про правила поводження за столом та 

в гостях), екологічний брейн-ринг «Знай. Люби. Бережи». 2018 року учасники 

об’єднання працювали за такими темами: «Дітям про погоду», «Цікаве і грізне в 

природі», еко-квест «Дива і таємниці природи – чарівниці». 2019 року юні чомучки 

обговорювали наступні питання: «Чомучкам про погоду», «Міфічні істоти 

українського фольклору», «Мешканці морів та океанів», «Малятам про Всесвіт». 

2020 року основною темою засідань  було спілкування на заході «Цікаво про 

вогонь». Тема засідань юних чомучок 2021 р. - «Земля – життя колиска» (до 

Всесвітнього Дня охорони навколишнього середовища). 

 

Клуб «Euro.ua» (7-11кл.)  

Євроклуб «Euro.ua» було створено у 2019 році з метою популяризації 

матеріалів про ЄС і напрямком його роботи була популяризація історії і традицій 

народів Європи. Проведено   засідання:   «Історія і традиції Болгарії»  та «Історія і 

традиції Греції». 

В РДБ також облаштовано інформаційний куток «Куточок Європейського 

Союзу» з добіркою матеріалів, одержаних бібліотекою в рамках Всеукраїнського 

проекту «Інформаційна підтримка ЄС – бібліотекам для дітей та юнацтва в Україні». 

Також 2017 року в рамках святкування Дня Європи в Україні в дитячій 

бібліотеці було оформлено книжкову виставку до Дня Європи «Європа без 

кордонів», на якій була представлена як література суспільного характеру про 

країни Європи, так і художня література відомих письменників країн Євросоюзу. 

Семикласники, які завітали до бібліотеки на годину інформації «Все про Європу: 

дивись, читай, дізнавайся» дізнались багато цікавого про визначні місця, красу та 

багатство культурних традицій європейських країн. Вони приймали активну участь 

у країнознавчій грі «Чужому навчатись, або літературна мандрівка до Європи». На 

завершення заходу учні  на бібліотечних сходинках влаштували яскравий флешмоб 

з прапором та картою Європейського Союзу. А 2019 р. фахівці книгозбірні 

представили увазі відвідувачам дві  книжково-ілюстративні виставки «Європа очима 

українців» та «Україна – європейська держава», а для п’ятикласників ЗОШ І-ІІ ст. 

№1 провели  годину - пізнання «Європа далека і близька». Під час заходу 

бібліотекарі ознайомили школярів з матеріалами виставок, з історією заснування, 

основними символами  та принциповими засадами європейської спільноти та 

запропонували здійснити  євро тур «Європейські замальовки» - віртуальну 

мандрівку столицями і визначними місцями європейського континенту. Наприкінці 

присутні позмагалися  у вікторинах  на знання культурних традицій народів Європи 

«Відкриваємо Європу разом».  
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Бібліотека також постійно співпрацювала з читацьким активом, який 

займається ремонтом книг  при  «Книжковій лікарні».  

 

Методична діяльність 

 

За вказаний період методична робота була спрямована на виконання таких 

завдань: 

- Надання методичної допомоги сільським бібліотекам-філіям по оформленню 

актуальної наочності, упорядкуванню фондів,  переводу фондів та каталогів на 

таблиці УДК, по роботі з користувачами різного віку; 

- Надання консультативної допомоги при складанні річного плану роботи, розробці 

сценаріїв; 

- Підвищення кваліфікації працівників сільських бібліотек на районних 

семінарських заняттях, практикумах та школах для новопризначених працівників. 

 

Підвищення кваліфікації 

 

Згідно плану для всіх працівників ЦБС 

проводились районні заходи з підвищення 

кваліфікації за актуальними темами. Серед них: 

«Бібліотека: особливості національно-

патріотичного виховання в умовах сьогодення» 

(«Роль і місце бібліотек у формуванні 

національної свідомості підростаючого 

покоління, популяризації національно-

культурного надбання у користувачів-дітей»); 

«Інформаційно-бібліографічна діяльність 

бібліотек: сучасні пріоритети та акценти»; 

«Публічна бібліотека, як центр сімейного читання»; «Робота клубів та груп за 

інтересами, як креативна форма роботи бібліотек з користувачами». 

У системі підвищення кваліфікації використовувалися різні форми і методи 

роботи. Найбільш дієвими були семінарські заняття, професійні конкурси, 

стажування, консультації. За останній час бібліотекарі  району підвищували свій 

рівень на семінарах:  «Робота клубів та груп за інтересами, як креативна форма 

роботи бібліотек з користувачами»,  «Бібліотека: особливості національно-

патріотичного виховання в умовах сьогодення», «Досвід та інновації в організації 

популяризації дитячого читання». 
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Серед семінарських занять можна 

відзначити захід, що відбувся 30 жовтня 

2015  року для працівників сільських 

бібліотек-філій за темою «Традиційні і 

інноваційні форми роботи з 

користувачами-дітьми». Відкрила 

семінарське заняття директор 

Березнегуватської ЦБС Скриль В.М. Далі 

в програмі був виступ завідуючої РДБ 

Мороз Н.К. на тему «Бібліотека в 

інформаційно-освітньому просторі: 

мотивація до змін». Практичний психолог 

райвідділу освіти Вербицька М.А. виступила з консультацією «Використання 

психологічних методів на допомогу просуванню читання серед дітей». Питання 

«Спільна робота шкільної та дитячої бібліотеки по підготовці учнів до життя в 

новому суспільстві» висвітлила у своєму виступі бібліотекар шкільної бібліотеки 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Михайлова Є.В. Бібліотекарі ЦБС одержали інтерактивну скайп-

консультацію завідувачки відділом обслуговування учнів 5-9 класів Миколаївської 

ОДБ «Моделювання книжково-читацьких акцій». Працівники відділу 

обслуговування Березнегуватської РДБ підготували відео-презентацію власного 

досвіду роботи на тему «Бібліотека як Центр дозвілля і навчання». На завершення 

семінару бібліотекарі поспілкувались на Аукціоні бібліотечного досвіду 

«Просування читання – діапазон бібліотечних ідей і технологій» та помилувались 

щойно відкритою виставкою патріотичного малюнка «Найкраще місце на землі».  

Також на базі районної дитячої бібліотеки відбулось цього ж року семінарське 

заняття «Досвід та інновації в організації популяризації читання». 

Наступного, 2016 року, пройшов районний семінар за темою: «Роль і місце 

бібліотек у формуванні національної свідомості підростаючого покоління, 

популяризації національно-культурного надбання у користувачів-дітей». 

Для всіх бібліотек Березнегуватщини 2017 року відбулась година 

профспілкування «Створення бібліографічної продукції». 

2018 року на базі районної дитячої бібліотеки для працівників 

Березнегуватської ЦБС був проведений семінар за темою: «Публічна бібліотека, як 

центр сімейного читання»,  2019 року - «Підтримка та розвиток дитячого читання». 

РДБ здійснювала виїзди з метою проведення аналізу діяльності бібліотек-

філій. За 2016 рік здійснено 7 виїздів, 2017 - 5 виїздів, 2018 – 6. Під час виїздів 

надавалася практична допомога філіям по очищенню книжкового фонду від 

застарілої та зношеної літератури та консультації з актуальних питань 

обслуговування читачів-дітей. 

 

Підвищуючи власний фаховий рівень, працівники бібліотеки отримували 

визнання серед читачів та нагороди за плідну роботу: 

• Подяка ОДБ ім. В.О. Лягіна Березнегуватській РДБ за активну участь в 

обласних конкурсах дитячої творчості в рамках гуманітарного проекту «Велике 

читання»; 
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• Диплом зав. РДБ Мороз Н.К. за участь у конкурсі професійної майстерності 

«Дитяча бібліотека – варіант розвитку»; 

• Диплом зав. РДБ Мороз Н.К. за кращу роботу у конкурсі професійної 

майстерності «Краща творча робота по просуванню книги та читацької культури в 

дитячому середовищі» (2009 р.); 

• Грамота районної ради та райдержадміністрації за активну роботу по 

національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління та з нагоди 

Всеукраїнського дня бібліотек» (2016 р.); 

• Диплом колективу РДБ за участь у номінації «Ефективне просування книги 

та читання в огляді-конкурсі районних (міських) бібліотек для дітей (2017 р.). 

 

Проведення соціологічних досліджень 

2015 року фахівці Березнегуватської дитячої бібліотеки провели анкетування-

тест для учнів 12-15 років «Який ти читач?»;  2016 р. - аналіз формулярів учнів 5-9 

класів «Що і як часто читають діти?». Протягом 2018 року в бібліотеці проводилось 

соціологічне дослідження: «Читання у родинному колі» (серед батьків). 2019 року у 

Березнегуватській районній бібліотеці для дітей  проводилось соціологічне 

дослідження за темою: «Книга – фаворит 2019 року», а в бібліотеках 

Березнегуватської ОТГ - соціологічне  дослідження «Як учні 5-11 класів читають 

книги українських авторів». У 2020 році в РДБ проведено соціологічне дослідження 

за темою: «Як учні 5-11 класів читають книги українських авторів».  

 

Видавнича діяльність 

 

Для користувачів  протягом  2012-2014 рр. бібліотекарями були видані 

буклети: «Чародій слова» (до 175 річчя І.С. Нечуя-Левицького), «Народний і 

національний» (до 135-річчя С. Васильченка), «Найкращий український байкар» (до 

185-річчя Л.Глібова), «Розум і серце нашого народу» (до 155-річчя Івана  Яковича 

Франка), «Перший класик нової української літератури» (до 245-річчя 

І.П.Котляревського), «Боюсь неправду написати» (до 150-річчя 

М.М.Коцюбинського), «Праця єдина з неволі нас вирве» (до 150-річчя Бориса 

Грінченка), «Я для тебе, Вкраїно, віддам своє серце і душу» (до 155-річчя 

А.Я.Чайковського),  «Господь послав тебе, нам, кроткого пророка…» (до 180-річчя 

Марка Вовчка), «Бажали ми народові свободи…» (до 165-рччя Панаса Мирного). А 

2015 року були надруковані краєзнавчий посібник з історії Березнегуватщини «На 

землі нескореній» та тематичний посібник для учнів 10-17 років «Гаррі Поттер, 

Міла Рудик, Персі Джексон та інші …» У 2016 році читачам було запропоновано 

ознайомитись з рекомендаційним бібліографічним посібником для дітей 8-9 років 

«Дивосвіт природи» та пам’яткою для читачів 8-9 років «Всеволод Нестайко – 

дітям». 2017 року були видані рекомендаційні бібліографічні посібники: «Твори 

Володимира Рутківського – перлина української літератури» (для читачів 10-15  

років), «Калинова зоря Євгена Гуцала» (для 10-11  років), «Прості і світлі історії від 

Олеся Ільченка» (для 8-11  років), «Вірний дитинству Віктор Кава» (для 10-15 

років). 2018 року увазі юних читайликів були представлені буклети: «Авторка 

світових бестселерів» (до 50-річчя марини Дяченко), «Геніальний майстер слова» 
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(до 100-річчя з дня народження Олеся Гончара), «Чарівний світ дитинства Віктора 

Близнеця» (до 85-річчя від дня народження). А у 2019 році видано буклет «Чарівні 

слова від Зірки Мензатюк» (до 65-річчя письменниці) та міні-путівники по фонду: 

«Обов’язки та права – усьому голова», «Таємниці зоряних світів», «Про спорт», 

«Українські традиції та звичаї», «Абетка здоров’я». А для учнів 3-4 класів 

бібліотекарі оформили буклет «Леся Українка – геніальна дочка українського 

народу». 

 

Зважаючи на виклики часу, працівники Березнегуватської районної бібліотеки 

для дітей (нині вже Бібліотеки для дітей Березнегуватської селищної ради – 

відокремлений підрозділ Публічної бібліотеки Березнегуватської селищної ради) 

активно працювали, залучаючи юних читачів до Книги і Читання, продовжували 

діяльність за різними програмами, постійно урізноманітнювали форми проведення 

заходів, а з введенням карантинних обмежень адаптували свою діяльність до нових 

умов та обставин, впроваджували нові форми роботи, навчали своїх читачів і 

навчались самі працювати як в офлайні, так і в онлайні. 

 

Набутий за вищезазначені роки досвід нині вже Бібліотеки для дітей 

Березнегуватської селищної ради є цікавим з огляду на традиції та вдосконалення 

напрямків, форм і методів роботи фахівців книгозбірні й активну соціокультурну 

діяльність і демонструє гідний рівень обслуговування дитячої аудиторії на 

Березнегуватщині.   
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