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Якою повинна бути сучасна бібліотека? Здебільшого образ бібліотеки
губиться серед стелажів зі старенькими книжками, проростає духом діафільмів,
закріплюється у прагматичних формулярах… Але сьогодні сучасний читач
висуває перед бібліотеками і бібліотекарями нові вимоги. Високий рівень
технічного обслуговування , широке надання інформаційних запитів – це те, що
привертає увагу користувачів, а особливо молоде покоління.
Беївська сільська бібліотека комунального закладу «Липоводолинська
централізована бібліотечна система» – це сучасний інформаційно-культурний
центр, що забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів, надає
можливість міжособистого спілкування, організовує їхнє культурне дозвілля.
Документно-інформаційний фонд книгозбірні, розкритий через книжкові
виставки і тематичні полиці, є універсальним за своїм складом і нараховує 8110
одиниць. Щороку до бібліотеки надходить 8 назв періодичних видань. 500
жителів села, а це – 74%, є користувачами бібліотеки. Очолює книгозбірню
молодий, перспективний працівник Юлія Петрівна Олещенко, яка вже встигла
зарекомендувати себе серед жителів села та колег.
Протягом останніх трьох років з приходом нового працівника в роботі
Беївської сільської бібліотеки відбулися певні зміни і зрушення. Велику роль у
житті бібліотеки відіграє співпраця з місцевою владою. За кошти місцевого
сільськогосподарського
підприємства
в
приміщенні
поставлені
металопластикові вікна, замінені двері.
Сільська рада приймає участь в
покращені матеріально-технічного стану бібліотеки, профінансувавши витрати
для створення сучасного дизайну та оформлення інтер’єру бібліотеки.
Переломним моментом у житті бібліотеки стало придбання комп’ютерної
техніки. До бібліотеки потягнулась молодь. Старші читачі знайшли для себе у
бібліотеці нові можливості спілкування, вирішення своїх проблем (пошук
роботи та можливості започаткування власної справи), а також і нові форми
інформаційних можливостей. Завдяки безкоштовному доступу до Інтернету тут
постійно людно, і це значно розширило перелік послуг бібліотеки. Учні школи
мають змогу швидко та якісно виконати домашні завдання, прочитати чи
скачати книги, яких немає у фонді бібліотеки, чи просто поспілкуватись з
друзями у соціальних мережах та пограти в ігри.
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Бібліотека використовує усі можливості, щоб рекламувати себе.
Інформаційна зона, створена у бібліотеці, зацікавлює і приваблює відвідувачів.
На ній розміщено план роботи бібліотеки, повідомлення про масові заходи, які
проводить бібліотека, перелік книг, які нещодавно надійшли до її фондів.

Соціокультурна та просвітницька діяльність – один з пріоритетних
напрямків роботи Беївської сільської бібліотеки. Тематика заходів визначається
політичними та культурними подіями в житті України та місцевої громади:
День Соборності, День Героїв Небесної Сотні, День пам’яті і примирення, День
пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, ювілейні дати прозаїків та
поетів, політичних діячів, діячів науки та культури, події місцевого значення.
Традиційно в бібліотеці відбуваються заходи до Дня Конституції України, Дня
Державного Прапора, Дня Незалежності України.
Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню
населення, формуванню у читачів національної свідомості і любові та поваги до
своєї держави.
До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав в
бібліотеці відбувся урок мужності «Ціна чужої війни», присвячений. Ця зустріч
зібрала в читальному залі бібліотеки багато юнаків і дівчат – учнів Беївського
НВК. Перед очима молоді на екрані розгорталися кадри воєнної хроніки,
хвилювали до сліз рядки солдатської поезії, народжені тією війною.
На захід була запрошена вдова воїна – афганця Людмила Віталіївна
Грицан. «Афганська війна залишила невиліковну рану в душах та серцях тих,
хто пройшов вогненними гірськими стежками, хто втратив друзів, синів чи
батьків…» - говорила вона. У виступі школярам вона ще раз нагадала, що ми
повинні пам’ятати тих, хто пережив афганську війну, тих, хто не дожив, не
доспівав, не докохав, особливо в умовах війни, що точиться нині, адже нині
Україна захищає на Сході свої кордони, свою землю. Особливо важливо
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усвідомлювати це в нинішніх умовах російської агресії, коли триває боротьба
за суверенітет нашої держави. Тож вам, молоде покоління, важливо цінувати і
плекати власну державу та зміцнювати її непереможний, соборний дух.

В кінці заходу присутнім була представлена книжкова виставка
«Украдена молодість: Афганістан». Пам’ять про полеглих у війні в Афганістані
учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання.
До відзначення 100-річчя затвердження Тризуба , як Малого герба УНР,
в сільській бібліотеці для учнів місцевої школи була проведена патріотична
інформіна «Наш герб – тризуб, це – воля, слава, сила».
Учасники інформіни дізналися, що тризуб, ставши Державним Гербом
сучасної України,
символізує тяглість і спадкоємність традицій нашої
території, а також
учні ознайомилися з
представленою в бібліотеці
книжковою виставкою «Тризуб – немов сім’я єдина, де тато, мама і дитина».
З метою вивчення та формування у молоді почуття національної гідності,
патріотизму, готовності захищати суверенітет і безпеку України, виховання
інтересу до літератури про Другу світову війну в сільській бібліотеці-філії було
проведено урок історичної правди «Безсмертна велич Перемоги» для учнів 5
класу Беївського НВК.
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Бібліотекар акцентувала увагу відвідувачів на те, що під час Другої
світової війни 1941-1945 років вагомий внесок у перемогу світової цивілізації
над фашизмом внесла Україна. З розповіді учні дізналися про те, як
розпочалася війна; про величезні втрати – як людські, так і матеріальні, яких
зазнала Україна внаслідок цієї жорстокої, кривавої боротьби. Доповненням
заходу стали зворушливі відеоматеріали, переглядаючи які, діти розкрили для
себе увесь трагізм долі українського народу у Другій світовій війні; а також те,
що сьогодні символом пам’яті є червоний мак.
Доповненням заходу була книжкова виставка «В книжковій пам’яті –
життєвості війни». Представлені на ній матеріали розкривають історичну
правду про трагічні дні війни, змальовують образи учасників воєнних дій.
Тематика книг про війну дуже різноманітна – це розповіді про великих
полководців, про в’язнів концтаборів, про масове знищення євреїв, про життя
цивільного населення на окупованій території.
Напередодні Дня захисника Вітчизни у сільській бібліотеці відбулася
зустріч із односельчанами учасниками АТО, яка мала назву «Герої нашого
часу».

Бібліотекар розповіла присутнім про значення цього свята у житті
кожного українця, наголосивши, що День захисника України і День козацтва,
які відзначаються 14 жовтня − це свято пам’яті про наших гордих предків, які
вогнем і мечем виборювали право за незалежність рідної держави, свято
вшанування козацької доблесті та звитяги, свято вдячності захисникам, які з
давніх-давен воювали за свою землю. Це день усіх героїв, які хоробро боронять
кордони України на Донбасі та усіх тих, хто поклав своє життя на Сході країни
в ім’я єдності нашої держави.
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На захід був запрошений сільський голова О.І. Плутенко, який привітав
усіх зі святом, подякувавши хлопцям за мужність і героїзм, вручив їм подяки
та грошову допомогу. Один із учасників АТО Сергій Валюх, розповів
про ситуацію на Сході, яка склалась на сьогодні, всім присутнім побажав всім
миру і надії на краще майбутнє.
На закінчення зустрічі всі присутні переглянули книжкову виставку «Нам
є що захищати, нам є що боронити» та зробили фото на згадку.
12 лютого Беївська сільська бібліотека провела бесіду «Свободу морякам»
долучившись до патріотичної акції на підтримку двадцяти чотирьох
українських військових моряків, екіпажі захоплених катерів "Нікополь" і
"Бердянськ" та буксира "Яни Капу", яких тримають під вартою у Російській
федерації.
Серед захоплених у полон моряків знаходиться наш земляк, командир
судна «Нікополь» Богдан Небилиця. Присутні прослухали розповідь
бібліотекаря про всіх полонених моряків та висловили слова підтримки. В їхніх
серцях повинна жити надія і віра в те, що їх чекають вдома, чекає вся Україна.
Світлій пам’яті Героїв Небесної Сотні 18 лютого 2019 року бібліотекар
Юлія Олещенко Беївської бібліотеки-філії для учнів школи провела урок
мужності «Хоробрим серцям присвячується». Бібліотекар розповіла учням про
історію Майдану. Затамувавши подих, школярі дивилися відеофільм-реквієм
«Небесна Сотня у вирій полетіла…». Події, що відбувались на екрані, так
зворушили учнів, що вони не змогли стримати сліз. Ми сьогодні в скорботі й з
великою нашою вдячністю згадуємо Героїв світлої пам’яті Небесної Сотні,
котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Пам’ять
Героїв Небесної Сотні було вшановано хвилиною мовчання.

Слава
Україні!
Героям
Слава! Із
цікавістю
учні
прослухали коментований огляд книжкової виставки «Майдан стогнав, а Сотня
в небо йшла» та виявили бажання взяти книги для самостійного читання,
представлені на ній.
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Головна мета, яку бібліотекар ставить перед собою – це виховання у
юнацтва любові до рідного краю, до його історії, рідної природи з
використанням краєзнавчої інформації, удосконалення та впровадження нових
форм роботи з популяризації літератури краєзнавчої тематики. Популярністю
серед відвідувачів користуються тематичні полички «Куточок раю на землі –
моє село», «Рідний край – гордість моя», де зібрані матеріали з історії села,
його сьогодення та земляків, які прославляють його. Заслуговує на увагу і
народознавчий куточок «Немає переводу добрим звичаям народу», який
створений зусиллями бібліотечного працівника і постійно використовується
для проведення масових заходів.
2 червня під відкритим небом для учнів пришкільного табору Беївського
НВК була проведена літературна бесіда «Будь природі другом». Захід
проводився з метою розширити і збагатити знання дітей про природу рідного
краю, виховувати дбайливе ставлення до всього живого, навчити дітей
встановлювати взаємозв’язки з тваринним і рослинним світом, виховувати
почуття поваги до навколишнього середовища. Захід доповнив цікавий
конкурс «Загадки чарівниці природи».

Так вже склалося,що традиційно 19 серпня беєвська громада відзначає
День села. Багатий наш край талантами та народними умільцями. Яскравими
доказами цих слів стали експонати
виставки декоративно-прикладного
мистецтва «Немає переводу добрим
звичаям народу», яку підготувала
бібліотекар Юлія Олещенко для жителів та гостей нашого села. Розмаїттю
даної виставки немає меж. Роботи майстринь представлені у різних стилях, а
саме: картина-мозаїка з паєток та квілінг (Олещенко А.О.), картини (Міщенко
Ж.М., Євтушенко Н.В.), квілінг (Гришко В.Д.), вишивка бісером (Олещенко
Ю.П., Омельченко О.А.). Також були представлені вироби учнів нашої школи
та багато іншого.
Присутні з цікавістю розглядали фотоальбоми про історію та сьогодення
нашого села. Але особливу увагу відвідувачів привернув стенд, який підготував
краєзнавець Федір Наумко, уродженець с. Колядинець «Наші славні земляки»
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на якому висвітлені фотографії наших земляків. Люди роздивлялись фото,
обговорювали події, відображені на цих кадрах.

Кожен присутній мав змогу насолодитися оформленням виставки,
роботами сучасних майстринь та неповторністю технічного виконання виробів.
До Великодня в бібліотеці відбулася народознавча година «Ясний
Великдень на землі – приніс нам янгол на крилі». Бібліотекарем Юлією
Олещенко разом з читачами підготовлена викладка літератури «Великодна
радість землю обіймає». Діти, що відвідували бібліотеку в цей день вирізали
картонні писанки й прикрашали їх, слухали уривки творів Винниченка про
Великдень, українські народні великодні казки та легенди «Ходив Господь по
землі», «Христос воскрес». Протягом дня користувачі ділились історіями про
традиції святкування Великодня в їх родинах.
Найбільше ж сподобався читачам майстер-клас по виготовленню і
оздобленню пасхального кошика «Христос Воскрес – радіймо!», який провела
для бажаючих бібліотекар.
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Підвищеною увагою бібліотекаря користуються наймолодші відвідувачі
книгозбірні. До них у Юлії особливий підхід. Навчити дітей мислити, жити і
працювати в суспільстві - завдання не з легких. Щоб краще розкрити ту чи іншу
тему, вона використовує у своїй роботі елементи гри. Світ гри близький і
доступний кожній дитині, а для Юлії Петрівни важливо прищеплювати любов
до книги, до читання.
Дитячий куточок, створений вмілими руками
бібліотекаря, є візитною карткою бібліотеки. Там проводяться різноманітні
масові заходи, працює клуб за інтересами «Пізнайко», найменші відвідувачі
цікаво і змістовно проводять свій вільний час.

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.
Юлія Петрівна завжди тягнеться до нового, перспективного, бо дуже
любить свою роботу, своїх читачів і намагається все зробити для того, щоб у
бібліотеці було завжди затишно, щоб до бібліотеки йшли і дорослі , і діти, і
молодь.
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Відповідальна за випуск:

С.А.Лисенко
директор КЗ «Липоводолинська ЦБС»

Матеріал підготували:

В.М.Мельник
зав. методико-бібліографічним
відділом ЦРБ
Н.М.Гуржій
провідний бібліограф ЦРБ

Комп’ютерна верстка:

Н.В.Товста
провідний бібліотекар відділу
інформаційних технологій
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