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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. Така основна місія Байрацької сільської
бібліотеки.
Очолює її Світлана Михайлівна Самілик, жінка, яка закохана у
свою справу і своїх односельців, природу та квіти. Кожного, хто
потрапляє до бібліотеки, зустрічає її привітна посмішка та впорядковане
царство Книги.

Байрацька сільська бібліотека обслуговує 500 користувачів, з них
90 – діти. Книжковий фонд налічує майже 6,5 тис. примірників печатної
продукції. Протягом останніх років, завдячуючи спонсорській допомозі
ТОВ «Альянс» і його директора І.О.Демченка, бібліотека поповнилася
новими книгами сучасних українських та зарубіжних авторів, дитячою
літературою, передплачено періодичні видання різноманітного характеру.
Читачам приємно відвідувати свою бібліотеку, адже тут панує
дружня атмосфера, все чітко налагоджено, на своєму місці, і, водночас,
просто, доступно, красиво і зручно.
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Для пропаганди бібліотеки та читання створено інформаційну зону.
Тут розміщено Правила користування бібліотекою, план роботи на
поточний місяць, інформація про періодичні видання, які передплачує
бібліотека, пам’ятки читачам та поради батькам.
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Сьогодні в Україні відбувається процес відродження національної
культури. Актуальною проблемою для бібліотеки є залучення нових
читачів до читання творів сучасних авторів. Для вирішення цієї проблеми
для користувачів оформлена книжкова виставка «Читаємо українську
книгу всією сім’єю». Любителям фантастики адресована тематична
поличка «Марина та Сергій Дяченки – зоряне подружжя фантастів».
Окремо зібрані твори українських сучасних авторів для дітей.
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Одним з пріоритетних напрямків роботи Байрацької сільської бібліотеки є
героїко-патріотичне виховання. Так, центральне місце займає куточок
«Герої не вмирають», де зібрані матеріали з періодичних видань, книги
про героїв АТО, воїнів-земляків, які перебували та зараз знаходяться в
зоні АТО, волонтерів, що допомагають нашим бійцям.

До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні для учнів старших класів
проведено історичний екскурс «Подвиг Героїв Небесної Сотні».
Віршовані твори, пісні, музичні експозиції не залишили байдужими
жодного з присутніх. Учасники заходу ознайомилися зі сторінками подій
Революції Гідності, переглянули тематичні відеосюжети. Запалені свічки
стали символом пам’яті тих, хто навічно пішов від нас, хто заради
торжества справедливості жертвував собою.
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Урок єднання «Україно – твоя доля – єдність, злагода та воля»
проведено до дня Соборності України. Захід розпочався виконанням
Державного Гімну та переглядом презентації «Соборна Україна: від ідеї
до життя». Присутні ознайомилися зі шляхами становлення Українського
державотворення. Учні декламували поетичні твори, присвячені цій події.
З метою вшанування героїв-ліквідаторів наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС проведено зустріч з односельчанами, які брали
участь у ліквідації наслідків цієї аварії. З виступів ведучих присутні
дізналися про причини та наслідки аварії, переглянули відеосюжет про
Чорнобильське лихо. Сільський голова Сергій Яцура подякував
присутнім на зустрічі Журі М., Басарабу М., Кизиму А., Самілику І. за
участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та побажав їм здоров’я, добра
та миру.

В Україні, як і в усій Європі, 8 травня відзначається День пам’яті і
примирення. Цей день - данина пам’яті мільйонам загиблих воїнів на
різних фронтах та низький уклін живим, які пройшли всі жахіття війни.
Цій пам’ятній даті присвячений захід «У травневому цвіті знов прийшла
Перемога».
Ведучі заходу акцентували увагу на ключових подіях у ході Другої
Світової війни, неоціненному внеску в Перемогу над нацизмом
українського народу. Виступи ведучих доповнювали зворушливими
піснями та віршами учні школи та учасники художньої самодіяльності.
Сільський голова Сергій Яцура у своєму виступі наголосив про
втрати у війні серед жителів нашого села і побажав усім мирного неба.
Присутні ознайомилися з тематичною викладкою літератури «В
книжковій пам’яті – миттєвості війни» та долучилися до акції «Прочитай
книгу про війну».
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Популяризація краєзнавчої літератури завжди є актуальною і потрібною,
адже через книгу у читачів формуються любов і повага до минулого,
рідної землі, усвідомлення своєї причетності до збереження і
примноження духовних скарбів народу.
В бібліотеці організовано постійно діючий краєзнавчий куточок «У
звичаях, традиціях народу, ти душу України пізнаєш», де зібрана
література та речі, що розкривають місцевий побут, свята, народні
традиції та історію села. Під час підготовки та проведення заходів
використовуються матеріали з папок «Мого села історія жива»,
«Сумщина туристична», «Роки пролетіли, а пам'ять лишилась».

Проведено краєзнавчу подорож «Туристичними шляхами
Сумщини», інформіну «Сумщина в «Книзі рекордів України»»,
народознавчу годину «На наших писанках малюнки: квіти, сонце,
візерунки», оформлена книжкова виставка-експозиція «Уславлена земля –
це рідна Сумщина моя». Увагу кожного відвідувача бібліотеки привертає
фотовиставка «Село моє, серпанком оповите, для мене ти найкраще на
землі».
З давніх-давен вважається, що гармонійному розвитку людини,
суспільства сприяло відношення до природи. Своє завдання бібліотека
бачить у тому, щоб відповідними заходами допомогти відчути цінність і
неповторність всього, що нас оточує: метелика, пташки, квітки, дерева.
Різним групам читачів адресуються бесіди, інформаційні години,
вікторини, конкурси до Дня довкілля, до Дня навколишнього середовища.
Свої знання про рідну Землю, природу відвідувачі бібліотеки проявили
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під час проведення експрес-гри «Екологічна стежина» та години
екологічного дизайну «Дивлюсь на світ очима квітів».
Одним з пріоритетів діяльності бібліотеки є робота з користувачами
похилого віку, одинокими громадянами, людьми з обмеженими
можливостями. Для них проведено годину спілкування «Для Вас
відкриті наші двері і серця», годину милосердя «Творіть добро, щоб
кращим став цей світ», літературні посиденьки «Посидимо рядком –
поговоримо ладком», оформлено виставку-аптеку «Запах зілля з
бабусиних долонь», тематичну викладку «Книги нашої молодості».
Саме для цієї категорії користувачів при бібліотеці створений та
працює клуб за інтересами «Жіночі розмови». До нього входять жінки
різні за віком та професією. Це колишні вчителі, бухгалтери, працівники
торгівлі, медичні працівники, але всіх їх об’єднує любов до книги. Вони
зустрічаються в бібліотеці, щоб поспілкуватися, обговорити новини,
прочитані книги, поспівати пісень своєї молодості.

Українська душа споконвіку любила веселитись, забуваючи за
життєві негаразди. А що може бути кращим,як зібратися разом,
поспівати, пожартувати. Ось і батрацькі любителі гумору завітали до
бібліотеки на свято сміху «Ніхто не вміє краще сміятись», яке
підготували працівники бібліотеки та культурно-громадського центру.
Присутні веселилися разом з героями мексиканського серіалу «Дика
Роза» та героями гуморесок П.Глазового, Г.Єлишевича та ін. відомих
українських гумористів, поспівали разом українських жартівливих пісень.
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В центрі уваги роботи бібліотеки залишаються наймолодші відвідувачі.
Тут для них обладнаний дитячий куточок, де діти можуть познайомитися
з новинками періодичних видань та книгами, які щойно надійшли до
бібліотеки. Для них оформлені тематичні викладки «Книги, які знають
все», «У світі казки чарівної», «Світ неповторний та чудесний», «Дитяча
преса на всі смаки». Поруч розміщений Куточок Саморобкіна.

Для старшокласників будуть цікавими матеріали з тематичних поличок
«Тобі, абітурієнте», «В твоїй професії – твоє майбутнє».
Бібліотека завжди бере активну участь у різних культурних заходах
свого села. Щорічно на День села та звітні концерти готуються виставки
виробів декоративно-прикладного мистецтва, вишиванок, виставкипродажі кімнатних квітів.
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Атмосферою доброзичливості, добра і душевного тепла оточені всі,
хто відвідує цей дивосвіт – бібліотеку. Мабуть саме тому Байрацька
сільська бібліотека в 2016 році стала переможцем районного конкурсу
«Краща бібліотека року».

З роботою бібліотеки можна ознайомитися на блозі «Байрацька
сільська бібліотека» (http://bibliotekald.at.ua)
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