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                                             Бібліотека – це той храм, де завжди  

                                                    народжується і зберігається духовність. 

 

 

Сільська бібліотека була і залишається острівцем збереження 

національної культури, народних традицій і звичаїв, історії свого села. Вона є 

територією духовності знань, помічником в освіті, професійному становленні, 

організації дозвілля. Сільська бібліотека не може похвалитися сьогодні великим 

набором послуг для своїх користувачів. Але багато що вона може зробити. Все 

залежить від особистості фахівця, його бажання працювати творчо, змінити 

роботу бібліотеки на краще; долучити до цього процесу владу, спонсорів, 

користувачів бібліотеки та мешканців села.  Підтверджує це своєю роботою і 

бібліотекар І категорії Лучанської сільської бібліотеки Сімбердієва Наталія 

Іванівна.  Людина виняткової працьовитості, творчого пошуку, високого 

професіоналізму, яка здатна вкладати душу в улюблену справу. А якщо є така 

відданість обраному фаху, є любов до відвідувачів, то бібліотека 

перетворюється в рідний дім, де проходить життя, де щодня готуються до 

зустрічі дорогих гостей - читачів. 

Двері бібліотеки гостинно відкриті для  її користувачів щоденно з 12.00 

до 18.00, крім вихідних. На видному місці розміщено рекламу-запрошення  до 

бібліотеки .  Сьогодні бібліотека обслуговує  400 читачів. У зручній читальній 

залі можна переглянути періодичні видання, перелік назв яких в бібліотеці 

різноманітний. На превеликий жаль приміщення не опалюється, тому в осінньо-

зимовий період  заходи , заплановані бібліотекою, проводяться в приміщеннях  

Будинку культури, школи та дитсадка. 

Книгозбірня естетично оформлена.  

 
Бібліотечні виставки, вироби користувачів бібліотеки, дитячі малюнки, 

експозиції з квітів, вишивка, яскраво оформлені тематичні полиці – все це 

робить бібліотеку більш зрозумілою та привабливою для користувачів. Увагу 
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користувачів бібліотеки привертають книжкові виставки: «Є така держава - 

Україна», «Відпочиньте з книгою»,«Свята та звичаї українського народу», 

«Видатні земляки», «Душа природи чуйна і ласкава», «Село моє, краплиночка 

на карті», «Слово рідне, ти мені від Бога», «З криниці пам’яті черпаємо любов», 

«Моя Сумщино…», «Поради гарній господині», «Мобілізація», фотовиставка  

«Герої не вмирають», «Афганістан болить в моїй душі». 

Новинки літератури представлені в рубриці « Новенька книга щойно з 

друку…».  Працюючи зі своїми читачами бібліотекар добре вивчила їх 

уподобання. Вони різноманітні - це  фантастика, детективи, пригоди, історичні 

романи, лірика. Тому в бібліотеці передбачено розміщення фонду певної 

частини художньої літератури за тематичними  підбірками: «Поговоримо про 

любов», «В країні цікавих уроків», «Озветься сива давнина»,«Сторінками 

детективу», «Тіні забутих предків»,  «Свої права ти добре знай…». 

Популяризації та розкриттю бібліотечного фонду сприяють різноманітні 

рекомендаційні списки літератури,  буклети, підготовлені бібліотекою: 

«Правила користування бібліотекою», «Як читати періодичні видання», «Вчись 

і ти , як книгу берегти»; шорт-листи «Бібліотекар пропонує прочитати», «Ти 

відкриваєш сучасну книгу», «Відпочиньте з книгою», «Поради батькам у 

вихованні маленького читача»,  «Скарбничка юного читача».  Привертає увагу 

читачів інформація, яка подається у вигляді невеличких звернень до 

користувачів, нагадувань, порад, тощо. Так, одразу біля входу до книгозбірні 

користувача зустрічає звернення «Чого бажає книга…». Воно розраховане на 

маленьких читачів, яскраво оформлене та вже з перших кроків у бібліотеці 

ненав’язливо привчає бережно ставитись до книги. Ще одним зверненням, яке 

постійно привертає увагу  є «Не викинь книгу на смітник…», яке закликає 

взяти участь в акції «Подаруй бібліотеці книгу…». Тематичні підбірки 

«читацької зони» також супроводжуються зверненнями, які надають 

користувачам відчуття особливості, цікавості, спонукають їх взяти до рук 

книги. На окремих розкладках бібліотека розміщує інформацію щодо 

комплексних заходів, які будуть проведені в бібліотеці і запрошує взяти 

активну участь.  

Важливим доповненням до бібліотечного фонду є періодичні видання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Роботі з ними бібліотека приділяє багато часу. В бібліотеці, окрім виставки-

репортажу «Про все цікаве на планеті читай в журналі і в газеті», яка надає 

інформацію про надходження періодичних видань до бібліотеки, увагу 

користувачів привертає і куточок «Преса на всі інтереси». 

Для найменших користувачів бібліотеки створено дитячий куточок, який 

облаштований яскравими ілюстраціями казок та саморобками, м’якими 

іграшками. В цьому куточку маленькі читачі можуть відпочити, пограти в 

різноманітні ігри. Тут для них лежать розмальовки, олівці, фарби, тут вони з 

радістю виготовляють вироби своїми руками, які потім експонують на полицях 

бібліотеки. А ще надзвичайно цікавою є виставка-знайомство «В гостях у 

казки», яка закликає маленьких читачів бібліотеки читати, любити казки, 

прислухатися до їхньої мудрості. На полицях, серед книг, спостерігають за 

маленькими читачами та привертають увагу м’які іграшки. Це кумедні зайчата 

та ведмежата, червонощокі колобки та ляльки Барбі. 

 
Лучанська сільська бібліотека є центром інтелектуального дозвілля, де 

користувачі мають можливість відвідати цікаві масові заходи, взяти участь в 

дискусіях за круглим столом, побувати на презентаціях книг. Розмаїтою 

тематикою відзначаються заходи, що проводяться в бібліотеці. Це уроки 

мужності, відео-бесіди, зустрічі за круглим столом, тематичні вечори, 

флешмоби , акції, мітинги-реквієми,уроки мужності. 

Відзначення Дня Соборності – це не тільки потреба, а й необхідність 

берегти світлу пам’ять про незліченні жертви, які були принесені народом на 

вівтар незалежності, соборності, державності. 

Щоб з вдячністю згадати тих героїв, які боролися за об’єднання 

національно-демократичних сил українства намагаючись відродити незалежну 

українську державу, зібралися в історичному кабінеті Лучанської ЗОШ учні та 

вчителі школи на відео-бесіду «Соборність україни: від ідей до сьогодення», 

яку запропонували сільський бібліотекар Сімбердієва Н.І. та художній керівник 

СБК Михайлик Т.І.. 

Присутні прослухали цікаву розповідь вчителя історії про виникнення 

Дня Соборності та переглянули історичний відеоролик «День Соборності 
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України».  Під час демонстрування фільму діти насолоджувалися поезією про 

красу нашої країни.  

Заключним етапом цього заходу був флешмоб «Україна – єдина країна». 

Під звучання пісні Т.Петриненка «Боже, Україну бережи» школярі засвітили 

свічки і поставили їх на карту  нашої держави. Кожен учасник флешмобу 

молився за мир на нашій землі, за єдність, силу і волю, які утверджують 

державність України. 

 
Демобілізовані воїни АТО -  часті гості бібліотеки. В стінах бібліотеки 

відбулася зустріч учасників АТО з учнями місцевої школи.   Хлібом- сіллю та 

щирими словами вдячності зустрічали бібліотекар та працівники культури   

своїх героїв: Педька В.М., Левіта І.О., Недядька С.С. Учні школи з непідробною 

цікавістю слухали розповіді бійців про життя на лінії фронту, допомогу 

волонтерів, про бойовий дух та взаємодію місцевого населення з українською 

армією. 

Хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів АТО. А на завершення 

зустрічі  господиня книгозбірні побажала  миру та стабільності в Україні, а 

односельчанам, які на даний час перебувають в зоні бойових дій - міцного 

здоров’я і якнайшвидшого  повернення додому та запросила  гостей бібліотеки 

очолити суддівську колегію на спортивному святі  «В здоровому тілі – 

здоровий дух», яке проводилося для учнів 2-7 класів в фойє  СБК. 

До Дня Героїв Небесної Сотні в Лучанській школі спільно з бібліотекою 

проведено тематичну лінійку  «Реквієм  Небесній Сотні», присвячену  Дню 

Героїв Небесної  Сотні. Вчитель історії  І.Симоненко розповів присутнім про  

трагічні події  на Майдані. На завершення заходу діти й вчителі прийняли 

участь у флешмобі «Згадаємо поіменно героїв Небесної Сотні», який 

запропонувала  сільський бібліотекар Н.Сімбердієва.  Під звуки жалобної 

мелодії  згадали  імена всіх загиблих, кожен із них заплатив за свої  

переконання  найвищу ціну – життя.  
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Напередодні  24-ї річниці з Дня Незалежності  України  та відзначення  

Дня Державного прапора України в Лучанській сільській бібліотеці  

проведений історичний хроноскоп «Краса і велич прапорових барв».  

Впродовж заходу діти прослухали цікаву розповідь про кольори 

українського прапору, зробили екскурс  у часи Київської Русі, та разом підвели 

підсумок, чому ж саме ці кольори обирає народ  впродовж всієї історії 

державотворення. 

1 вересня в приміщенні  сільської  бібліотеки  за круглим столом 

зібралися учні  5- 8 класів  на бесіду  «Дай, Боже, війни нам не знати». 

Сільський бібліотекар Сімбердієва Н.І. обговорила з дітьми  значення України  

в ІІ світовій війні, і  зробила висновок, що Друга  світова має стати для всіх 

уроком того, якою не повинна бути війна. 
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А художній керівник   Михайлик Т.І. згадала поіменно  визволителів села 

Лучка і наголосила на тому, щоб страхіття тієї війни  більше ніколи не стали 

реальністю і що ми всі  завжди повинні цінувати мир .Також побажала всім 

міцного здоров’я, щастя, радості, добробуту. 

14 жовтня весь наш народ вшановує  не тільки свято  захисників України, 

а й свято козацтва. Але пройде зовсім небагато часу  і захисниками нашої 

Вітчизни стануть хлопчики, які зараз навчаються  в Лучанській ЗОШ І-ІІ ст. 

Тож щоб виявити, чи зростають хлоп’ята «справжніми козаками»  працівники  

СБК та сільської бібліотеки запросили  підростаючу юнь в  фой’є  Будинку 

культури на конкурсно-розважальну  програму «Ми козацького роду нащадки». 

  Цікаво проходили конкурси  «Поїзд», «Спритний козак», «Намалюй козака», 

«Хто перетанцює козака», «Козацька кмітливість», «Мудрий отаман», 

«Сильний козак». 

 

 
 

Ось і закінчилися  змагання. Обидві команди показали, що вони гідні 

нащадки  славного козацького роду, справжні козаки. А закінчувалося свято   

нагородженням , діти отримали смачні солодкі призи і задоволені  покидали 

СБК. 

Помітне місце у своїй діяльності бібліотека відводить популяризації 

літературної спадщини мешканців краю. В приміщенні Будинку культури 

проведено літературний вечір ’’Крок до осені’’ з участю поетеси-землячки 

Лісненко Тетяни.   Зала була оздоблена вишитими рушниками, картинами 

художників із зображенням природи села, поруч виставка книг Т.Лісненко. До 

початку заходу демонструвалися кадри із життя поетеси. Під музику ведучі 

запросили на сцену ювілярку та привітали її зі святом, ознайомили гостей з 

біографією поетеси та її творчим шляхом.  

А далі з вуст авторки полинула ніжна, чарівна, і водночас проста і 

зрозуміла всім поезія. Виступи ювілярки супроводжувалися музичними 
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дарунками, адже близько півтора десятка поезій Т.Лісненко покладені на 

музику.  

Ще довго б слухали нескінченну, вічну поезію авторки, але вечір добігав 

до кінця. І закінчила його поетеса такими словами: «…Спасибі, товариші, що 

вислухали мою душу, не пошкодували часу… Я лишаю Вам частинку свого 

серця, відкриваю Вам свою фіранку моєї душі: заходьте, насолоджуйтесь і 

беріть оте слово з собою, нехай воно допомагає Вам жити, творити, боротись і 

перемагати!». 

 
 

До 80-річчя від дня народження В.Симоненка Лучанська сільська 

бібліотека спільно з школою провела літературний екскурс «Я жив не раз і не в 

одній оправі». В ході заходу бібліотекар ознайомила дітей з сторінками життя і 

творчості поета. А вчитель української мови та літератури, разом з учнями 

декламували його поезію. 

Гімном синівської любові, патріотизму стали знамениті «Лебеді 

материнства». А частина твору, яка була покладена на музику і стала піснею 

«Виростеш ти сину» прозвучала  у виконанні всіх учасників заходу.  
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Нещодавно  при сільській бібліотеці почав діяти  патріотичний клуб 

«Паросток», який об’єднує дітей  10-15 років,  та клуб за інтересами «Вмілі 

господині», до складу якого входять жінки віком від 30 до 50 років, члени яких 

долучилися до благодійної акції «Бібліотека українського воїна» і  зібрали 23 

примірники художньої літератури та продукти харчування. Бібліотекарем 

зібрані речі були передані волонтерові Івану Титаренку та доставлені в 92-у 

бригаду м. Щастя. 

 
 

 

В своїй діяльності бібліотекар намагається якомога повніше задовольняти 

потреби користувачів, прагне перетворити свій заклад на інформаційний, 

громадський центр свого регіону, який активно впливає на процеси розвитку 

економіки, освіти, культури місцевої громади. 

Бібліотека рухається вперед, залучає ширше коло користувачів, шукає 

нові форми роботи, бере активну участь у районних та обласних оглядах-

конкурсах. В 2015 році Лучанська сільська бібліотека стала «Кращою 

бібліотекою року» в районному огляді-конкурсі. 

Заходи, які проводить бібліотека, звичайно не можуть вичерпати всього 

змісту морального виховання читачів. Однак книга, як могутнє джерело 

духовного і культурного збагачення, займає основне місце в роботі бібліотеки з 

виховання у читачів національної свідомості, любові до ближнього, до рідного 

краю. 
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Відповідальна за випуск:         С.А.Лисенко - директор КЗ 

«Липоводолинська ЦБС» 

 

 

Матеріал підготували:             В.М.Мельник – зав. методико- 

бібліографічним відділом ЦРБ 

ім.Л.Новиченка 

Н.М.Гуржій – провідний 

бібліограф ЦРБ ім.Л.Новиченка 

 

Комп’ютерна верстка:             С.О.Тимошенко – провідний 

бібліотекар відділу 

інформаційних технологій ЦРБ 

ім.Л.Новиченка 


