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З 12 березня по 24 квітня в Україні за рішенням
Кабінету Міністрів України
«Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19», а
також рішенням місцевого
самоврядування в окремих
містах і територіальних
громадах оголошено карантин. З 17 березня посилено
обмежувальні заходи: закриваються усі публічні
заклади, в тому числі й бібліотеки.
Організовано
дистанційну
роботу

працівників та дистанційне
обслуговування користувачів. 25 березня 2020 року
уряд ухвалив рішення про
продовження карантину до
24 квітня включно.
З метою запобігання
поширенню коронавірусу
COVID-19 на період карантину бібліотечне обслуговування
користувачів
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки та бібліотек області
перенесено в дистанційний
режим засобами веб-сайту,
сторінок у соціальних мережах, по телефону. Усі
заплановані заходи перенесено на невизначений термін.
Бібліотекарі мають можливість зайнятися самоосві-

Дослідна робота
бібліотек

тою та пройти безкоштовні
онлайн-курси.
Рекомендуємо
звернути
увагу на блог «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» Національної бібліотеки України імені
Ярослава Мудрого, зокрема
на дописи:
• на сайті IFLA опубліковано
рекомендації
«Основні ресурси для
бібліотек у відповідь на
пандемію коронавірусу». Детальніше читайте на сайті IFLA https://
www.ifla.org/covid-19-and
-libraries
• «Час спокійно зайнятись
самоосвітою»;
• «Карантин 2020 — чим
зайнятися: публічні бібліотеки пропонують»;
• «Карантин
2020—чим
зайнятися».

Семінар бібліотекарів
Проектна діяльність

З ювілеєм!

12 березня працівниками Хмельницької обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
проведено
семінар-практикум «Впровадження УДК» для працівників публічних бібліотек області, які відповідають за обробку бібліотечного фонду.
Близько 40 фахівців з
центральних районних і
міських бібліотек, а також
центральних
бібліотек
об’єднаних територіальних громад були присутні
на семінарі.
В рамках роботи семінару-практикуму учасни-

ки прослухали лекціюпрезентацію «УДК – методика систематизації документів», тематичні консультації спеціалістів бібліотеки: «Робота в програмі
«ІРБІС», «Розстановка карток у СКС по УДК»,
«Аспекти створення описів
та їх розташування в краєзнавчій картотеці та систематичному каталозі статей
згідно УДК в бібліотеках
ОТГ», «Зміни в облікових
бібліотечних документах:
щоденник роботи, сумарних книгах обліку бібліотечного фонду» та закріпи-

ли отриману інформацію на
практичних заняттях.
Завершальним етапом семінару стало обговорення, на
якому бібліотекарі поділилися досвідом та навичками
систематизації документів.

Підвищення кваліфікації
VIІ Зимова школа молодих бібліотекарів УБА
10-13 лютого 2020 р. відбулася
VIІ Зимова школа молодих бібліотекарів УБА - головна подія
зими, на яку з нетерпінням очікували більшість молодих фахівців
бібліотек України. Школа проходила в селі Бабин ІваноФранківської області.
Учасниками школи стали молоді фахівці з різних бібліотек

України, які були відібрані на
конкурсній основі. Представляти
Хмельниччину пощастило молодому фахівцю Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки - Лілії Семенюк, завідуючій читальним залом гуманітарного профілю.
Розпочалася Зимова школа молодих бібліотекарів з відвідування та знайомства з досвідом роботи Івано-Франківської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
Віцепрезидентка
Української
бібліотечної асоціації (УБА) Лариса Лугова презентувала діяльність Української бібліотечної
асоціації (в цьому році УБА відзначає своє 25-річчя), а голова
Молодіжної секції УБА Вікторія
Польова ознайомила з основними

напрямами діяльності секції.
Далі учасники вирушили до
основного місця локації, де й відбувалися усі заняття - «ХатаМайстерня», в с. Бабин Косівського
району,
ІваноФранківської області.
Зимова школа була насичена
новою та цікавою інформацією,
адже для учасників працювала
сильна команда тренерів, яка підготувала різнопланову та багатоаспектну навчальну програму
(тренінги, майстер-класи, лекції,
дебати, практичні завдання, робота в групах та ін.). Особливу увагу було зосереджено на питаннях
розвитку у бібліотекарів лідерських якостей та навичок, у тому
числі командної роботи взаємодії, гнучкості, емоційного інтелекту, мотивації тощо.
Ключова тема VII Зимової школи молодих бібліотекарів – «Soft
skills бібліотечного лідера». Що
ж таке «гнучкі» навички, чому
вони так важливі і потрібні? Як
їх розвивати і використовувати в
роботі – про це та більше під час
лекції «Soft skills: аналіз та синтез бібліотечного лідера» розповіла тренерка Вікторія Польова.
Учасники школи спробували
пробудити в собі лідера разом з
тренеркою Катериною Косинською.
Цікавий досвід та нові знання
учасники отримали під час дебатів «Лідерами народжуються чи
стають?», тренінгів: з нового
українського правопису та з розвитку креативності «Творитисотворити-утворити-натвори-
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ти», лекцій на тему «Управління
часом та простором» та «Namaste
по-діловому: привітні й турботливі поради з ділового мовлення».
Програмою школи було передбачено виступи учасників школи
на різні теми, дотичні темі школи.
На завершення кожен учасник
отримав сертифікат про навчання
у VII Зимовій школі молодих бібліотекарів УБА та пам’ятні сувеніри.
В останній день школи учасники
приїхали в Коломию, де відвідали
музей писанкового розпису та
Національний музей народного
мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.
Бібліотекарі завітали до Коломийської центральної районної
бібліотеки. Під час круглого столу Коломийщини директорка
ЦБС Наталія Тарновецька розпо-

віла про краєзнавчу роботу бібліотек, друковані видання та найцікавіші заходи.
Детальніше про зимову школу
можна дізнатися за посиланням:
https://molod.ula.org.ua/novini/
item/780-shchodennyk-vii-zymovoishkoly-molodykh-bibliotekariv-uba
Лілія Семенюк, завідуюча
читальним залом
гуманітарного профілю
Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки
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З досвіду роботи
«МОЖЛИВОСТІ – ОБМЕЖЕНІ, ЗДІБНОСТІ – БЕЗМЕЖНІ»
З досвіду роботи тифлостудії «Окуляр» центральної бібліотеки Полонської міської ради Полонської міської ОТГ
Обслуговування маломобільних
груп населення – один з пріоритетних напрямків діяльності центральної бібліотеки Полонської міської
ради Полонської міської ОТГ.
Здобувши перемогу з проєктом
«Доступна бібліотека» у конкурсі
проєктів «Ініціативи із застосування принципів універсального дизайну та доступності» в рамках
спільної програми ПРООН, ВООЗ
та МОП «Сприяння інтеграційній
політиці та послугам людей з інвалідністю в Україні», працівники
центральної бібліотеки при читальній залі організували роботу тиф-

лостудії «Окуляр».
Тифлостудія обладнана двома
апаратно-програмними тифлокомплексами із програмами: КНОП,
Аудасіті, Енвідія, Балаболка, завдяки яким відвідувачі з порушенням
зору навчаються самостійно вводити і редагувати тексти, а також виводити їх на друк.
За допомогою DAISY-плеєра
Smart Bee і його меню з голосовими
підказками відвідувачі тифлостудії
«Окуляр» прослуховують не тільки
численні формати аудіо та електронних книг, а й текстові документи.
До
послуг
користувачів
«Тифлостудії» планшет з програмним забезпеченням для людей з порушенням зору, сканер, дві великі
лупи із світлодіодним підсвічуванням, що дає можливість відвідувачам прочитати дрібний текст за
будь-якого освітлення.
Бібліотечний фонд центральної
бібліотеки доповнився літературою
спеціальних форматів та на спеціальних носіях. Придбано книги для
дітей шрифтом Брайля, літературу з
питань
медицини,
психології.
Аудіотека вміщує понад 150 озвучених книг. Для активного дозвілля в
бібліотеці є настільні ігри зі спеціальним покриттям, які дозволяють
людям з порушенням зору грати на
рівних.

Відвідувачі тифлостудії – люди
активні, бажають брати участь у
громадському житті суспільства,
цікаво проводити свій вільний час.
У 2019 році зареєстровано 54 користувачі та 245 одиниць відвідування.
За два з половиною місяці 2020
року тифлостудію «Окуляр» відвідали 44 користувачі, відвідуваність
складає 60 одиниць.
З метою залучення неохоплених
бібліотечним обслуговуванням маломобільних груп населення інформація про послуги, заходи, які проходять в бібліотеці, висвітлюється у
місцевих засобах масової інформації
та на сайті ЦБ. Сайт центральної
бібліотеки адаптований для людей з
порушенням зору, матеріал подається збільшеним шрифтом. Наповнюється сторінка сайту «Інклюзивні
ресурси тифлостудії «Окуляр», де
накопичуються посилання на законодавчу базу для людей з інвалідністю, перелік аудіокниг, фільмів,
екскурсій з тифлокоментарем. Послуги бібліотеки рекламуються в соціальній мережі Фейсбук. Видано
рекламні листівки «Послуги тифлостудії «Окуляр», «Тифлостудія
«Окуляр»
пропонує…»,
«Доступність для всіх».
Три роки поспіль центральна бібліотека Полонської ОТГ співпрацює
з членами регіонального українського товариства сліпих.
Організовуються соціокультурні
заходи та консультації спеціалістів
служби соціального захисту населення з питань надання субсидій,
служби працевлаштування, пенсійного забезпечення.
За участю головного спеціаліста
правової допомоги Рибачок О.П.
відбувся юридичний консультпункт
«Виборчі права громадян з обмеженими можливостями». Директор
народного музею міста Полонного
Бучинський І.Р. провів краєзнавчу
подорож «Архітектурні пам’ятки
Полонного», відбулося святкування
45-річчя з часу утворення первинної
організації УТОС, проведено літературну годину до Дня батька «Тепло
батьківського серця», День інформації «Біблія – священна книга
християн» (до Всесвітнього дня
Біблії).
В центральній бібліотеці запроваджуються нові послуги: майстеркласи для дітей (в т.ч. з інвалідністю) з виготовлення речей із тіста,
ниток, паперу. Працює кінолекторій
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для людей з порушенням зору. Відбулися
перегляди
кінофільмів
«Доторкнись і побач» та «Поводир»
з аудіоскрипцією (спеціальним голосовим супроводом, який пояснює, що
відбувається на екрані в проміжках
між репліками: описує події, міміку,
дії персонажів). Спільно з музеєм
фарфорового заводу розроблена екскурсія з тифлокоментарем для людей
з порушенням зору.
Для членів УТОС проведено два
тренінги: «Основи роботи на тифлокомплексі», де присутні ознайомилися з тренажером КНОП (тренажер, за
допомогою якого вивчається клавіатура) і програмою NVDA (програма
екранного доступу для незрячих і слабозрячих людей) та застосовували їх
на практиці; «Особливості соціально-побутового і просторового орієнтування осіб з інвалідністю по зору».
Працівники центральної бібліотеки
активно знайомлять з принципами
Універсального дизайну представників органів місцевого самоврядування
та керівників установ міста шляхом
участі у засіданнях круглих столів,
нарад.
Інформування жителів громади про
послуги та заходи тифлостудії
«Окуляр» центральної бібліотеки відбулося на засіданні круглого столу
«Соціальне партнерство як важлива складова організації ефективної
профорієнтації роботи з населенням»; для людей з інвалідністю проведено
інформаційний
захід
«Послуги бібліотеки», організованих
Полонською районною філією Хмельницького обласного центру зайнятості. Учасників заходів ознайомлено з
можливостями тифлокомплексу та
спеціальними програмами (робота на
комп’ютері із спеціальним програмним забезпеченням для людей з порушенням зору, якісне сканування
текстів і переведення їх в аудіоформат, прослуховування аудіокниг за
допомогою DAISY-плейєра).
В роботі центральної бібліотеки Полонської ОТГ щодо вирішення
проблем обслуговування людей з інвалідністю є позитивні зрушення, а
також налагоджена плідна співпраця
із зацікавленими установами, громадськими організаціями.
Надія Вальчук, завідуюча відділом
методично-бібліографічним та
по роботі з фондом центральної
бібліотеки Полонської міської ради
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Проєктна діяльність
Цифрова освіта в бібліотеці
«Тепер кожен українець може
навчатись цифровій грамотності безкоштовно, корисно та
цікаво! Долучайте до навчання
ваших рідних!»
Президент України
Володимир Зеленський
21 січня 2020 року Міністерство
цифрової трансформації України
запустило проєкт «Дія. Цифрова
освіта». Мета проєкту - за три
роки навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців. Платформа з освітніми серіалами
щодо
цифрової
грамотності
доступна з 21 січня 2020 року.
Кожен громадянин може абсолютно безкоштовно отримати
знання з цифрових навиків завдяки освітнім серіалам за участю
експертів та українських зірок,
які
розміщені
на
онлайнплатформі
(https://
osvita.diia.gov.ua/).
11 січня поточного року Українська бібліотечна асоціація оголосила про співпрацю з Міністерством у сприянні розвитку цифрової грамотності, підписавши відповідний Меморандум. Таким
чином бібліотеки усієї країни долучаться до даного проєкту та
популяризуватимуть інформацію
про проєкт «Дія. Цифрова освіта». Загалом у проєкті братимуть
участь 6 тис. бібліотек.
Роз-

роблено та поширено на комп’ютеризовані бібліотеки інформаційні плакати «Будь на часі!».
Фахівці обласної універсальної
наукової бібліотеки активно долучилися до реалізації даного
проєкту. Майже усі працівники
бібліотеки пройшли навчання

(отримали сертифікати) та із задоволенням допомагають усім
охочим опанувати комп’ютерні
технології та онлайнові сервіси.
Хмельницька обласна бібліотека
отримала інформаційні плакати
«Будь на часі!» та поширила їх на
усі комп’ютеризовані бібліотеки
області.
Бібліотеки Хмельницької області також долучилися до втілення
мети даного проєкту та розпочали
навчання для бібліотекарів та користувачів з цифрової грамотності на онлайн-платформі з цифрової грамотності, яка доступна в
мережі Інтернет за посиланням:
https://osvita.diia.gov.ua/.
«Дія. Цифрова освіта»:
як проєкт реалізовують міські
бібліотеки Хмельницького
З 21 січня 2020 року у всіх бібліотеках-філіях
Хмельницької

міської централізованої бібліотечної системи можна пройти онлайн-навчання з цифрової грамотності. Це можливо завдяки проєкту «Дія. Цифрова освіта», який
нещодавно стартував у всій Україні. Він націлений на підвищення
цифрової грамотності громадян.
За майже уже два місяці навчатися виявили бажання більше
сотні хмельничан. Здебільшого,
люди старшого віку. Наприклад,
у центральній бібліотеці міста
щовівторка о 12:00 розпочинаються такі навчання. Вже організувалася ціла група постійних
відвідувачів. Варто зазначити, що
ця група збільшується. «Учні»
знайомляться, спілкуються, діляться своїми враженнями та
уміннями. «Разом навчаємось,
разом розв’язуємо тестові завдання, разом радіємо першим перемогам», – ділиться враженнями
учасниця навчальних заходів Марія Корнієнко. Дехто хоче індивідуально проходити навчання, ко-
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мусь потрібен супровід і допомога
бібліотекаря-консультанта,
адже після кожної навчальної серії учасник повинен пройти тестування. А працівники книгозбірень із задоволенням надають
таку консультаційну допомогу.
«Перший серіал – це базові цифрові навички для початківців. Він
навчає впевнено користуватися
смартфоном, комп’ютером, планшетом. Також у ньому розповідається, що таке «пошуковик», як
самостійно налаштувати свій
ґаджет, знайти потрібну інформацію і зробити закладку, переглянути історію своїх запитів», –
розповідає головний бібліотекар
відділу обслуговування користу-

вачів центральної бібліотеки Олена Фішко.
Бібліотеки міста мають чималий
досвід навчання відвідувачів
комп’ютерній грамотності, використання онлайн-сервісів та сучасних каналів цифрової комунікації. А з моменту старту освітньої онлайн-платформи «Дія.
Цифрова освіта» вони стали амбасадорами цифрової грамотності.
Адже саме у бібліотеках є всі
можливості для навчання. Це і
технічне забезпечення – комп’ютери та швидкісний Інтернет, але
головне те, що бібліотекарі й самі
постійно навчаються, удосконалюють свої знання та вміння, аби
навчати потім відвідувачів.
Зараз на платформі доступними
є 4 освітні серіали – базовий серіал з цифрової грамотності, що
складається з трьох сезонів, серіал для вчителів, серіал для батьків «Онлайн-безпека дітей» і курс
з
мобільної
грамотності
«Смартфон для батьків».
Згодом будуть з’являтися нові.
Сервіс діє цілодобово і немає
обмежень у використанні.
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Проєктна діяльність
Ярмолинецька бібліотека знову в проєкті ПУЛЬС
Вже другий рік поспіль Ярмолинецька центральна районна бібліотека разом із ГО «Ми
діємо для розвитку громади»
бере участь у міжнародному
проєкті. За результатами оцінювальної Міжнародної організації IREX, наша команда набрала
необхідну кількість балів на
отримання грантової підтримки
від проєкту ПУЛЬС («Розробка
курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні») та
виграла грант в сумі 1000 доларів США на впровадження заявлених активностей. Проєкт покликаний підвищити обізнаність громади та їхнє розуміння
реформи децентралізації.
Нещодавно в читальній залі
Ярмолинецької
центральної
районної бібліотеки пройшов
перший захід в рамках цього
проєкту - дистанційні курси
«Малий Бізнес в ОТГ. Місія
можлива!», що став першим в
серії
онлайн-курсів
від
“Лекторію Академії Децентралізації” (ЛАД), створеного в
рамках проєкту за підтримки
Національного
університету
«Острозька академія».
Пілотний модуль «Малий
Бізнес в ОТГ. Місія можлива!» розповідає, як створити
свій бізнес в громаді, з чого
почати, де знайти натхнення, як
оформити ФОП та який зв’язок

існує між розвитком громади та
розвитком бізнесу. Детально розповідається про всі етапи від ідеї
до втілення у життя, наведені
приклади успішних практик інших
громад. Також присутні мали змогу ознайомитись із основами власної справи в рамках чинного законодавства та роботи ринкових механізмів.
Учасники заходу пройшли курс
навчання та ознайомились із відеороликами про створення власного
бізнесу. На завершення усім присутнім подарували еко-сумки із
матеріалами про впровадження
децентралізації в Україні.
Заступник директора Ярмолинецької районної філії Хмельницького обласного центру зайнятості
Світлана Лукасевич наголосила,
що такі заняття потрібно проводити для безробітного населення району. Директор Ярмолинецької
централізованої бібліотечної системи підтримала цю ідею та має надію на подальшу тісну співпрацю
із службою зайнятості. Заняття
проводила Світлана Денисюк –
керівник проєкту, бібліотекар читального залу Ярмолинецької центральної районної бібліотеки. Захід
відвідала гість із міста Києва Тетяна Дементьєва – програмний менеджер IREX в Україні.
В рамках цього проєкту в
бібліотеці будуть проходити ефективні заходи, на яких учасники

отримають корисну інформацію про
впровадження децентралізації.
Одним із них буде моделювання
розвитку громади «Світ громад», де
кожен учасник може побувати в ролі
мера та інших цікавих ролей, навчиться як розраховувати та сплачувати податки тощо.
Далі планується провести живу
бібліотеку «Розвиток громади в
умовах децентралізації». «Жива
бібліотека» влаштована та працює як
справжня, тільки «книгами» є представники місцевого самоврядування.
Це дуже цікавий та корисний захід,
де керівників можна запитати про
болючі теми, що вас цікавлять.
Вуличний консультативний пункт
«Децентралізація в дії» буде проходити на початку літа на площі 600річчя Ярмолинець. Головною характеристикою цього заходу є надання
консультацій та інформаційних матеріалів у доступній та невимушеній
формі.
Планується провести діалог з
представниками влади. Це неформальна зустріч із організацією спілкування на суспільно важливі теми,
такі як: бюджет громади, стратегічний план розвитку тощо.
Ці заходи спонукатимуть громадськість до активної участі у житті
громади та місцевому самоврядуванні.
Олена Слободян, директор
Ярмолинецької централізованої
бібліотечної системи

Зверніть увагу
Дистанційне навчання
Пропонуємо Вашій увазі
перелік онлайн-платформ для
дистанційного навчання
«Медіаграмотність
для
громадян» - створений IREX у
партнерстві з Академією української преси та StopFake. Метою курсу є надання базових
знань у сфері медіа, ознайомити з найрозповсюдженішими
видами маніпуляцій пропаганди, а також надати інструменти
перевірки інформації та критичного мислення. Зареєструватися на курс можна за посиланням: http://irex.mocotms.com/.
Також в даному курсі наявна
навчальна гра «Медіаграмотна

місія».
«Very Verified: онлайн-курс з
медіаграмотності» - розроблений
міжнародною організацією IREX
спільно зі студією онлайн-освіти
EdEra. Даний курс пояснює, як
орієнтуватися в інформації довкола та як розпізнавати дезінформацію та пропаганду.
«Верифікація в Інтернеті» на платформі громадянської освіти
ВУМ online, допоможе самостійно
розпізнавати фейки та неправдиву
інформацію в Інтернеті. В програмі курсу вісім модулів у вигляді
відеолекцій та конспекту.
«Цифрова безпека та комунікація в онлайні». Даний курс
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об’єднав два напрями: спілкування
в онлайні та цифрову безпеку, аби
навчитися ефективно комунікувати
і водночас не ризикувати особистими даними.
«Цифрові комунікації в глобальному просторі» - розміщений
на одній із найпотужніших навчальних онлайн платформ в Україні
«Prometheus». Цей курс покликаний
поширювати знання про інформаційні технології серед усіх зацікавлених нефахівців, які не мають базових навичок технічного спрямування, але прагнуть більше дізнатися про галузь, навчитися працювати в інформаційному середовищі.
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Скарбниця кадрів
Ми започатковуємо нову рубрику під назвою «Скарбниця кадрів», в якій будемо знайомити із
фахівцями методичних служб
бібліотек області.
Розпочинаємо із розповіді про
нашу колегу, фахівця своєї справи, переможця першого конкурсу
професійної
майстерності
«Кращий методист» - Болкун
Аллу
Тарасівну
(Старокостянтинівська
центральна районна бібліотека).

Закінчила: 1989-1992 рр., бібліотечне відділення Олександрійського
училища культури Кіровоградської
області.
Спеціальність: бібліотекар
Cтаж роботи: 27 років
Досвід роботи: 1992 – бібліотекар відділу комплектування Старокостянтинівської ЦРБ;
1997– зав. клубом, бібліотекою
с. Попівці;
2003 – бібліотекар відділу обслуговування
Старокостянтинівської
ЦРБ;
грудень 2003 – методист Старокостянтинівської ЦРБ;
травень 2007 по теперішній час –

завідуюча організаційно-методичного
та
інформаційно-бібліографічного
відділу Старокостянтинівської ЦРБ
Підвищення кваліфікації:
•щорічні обласні семінари методистів ЦРБ (організатор - Хмельницький);
•обласний
науково-методичний
центр культури і мистецтва;
•заняття в регіональному тренінговому центрі при Хмельницькій
ОУНБ.
Курси підвищення кваліфікації:
•2008 рік – Рівненський факультет
ДАКККіМ, назва курсу «Методична
діяльність: сучасне оновлення та
стратегія розвитку»;
•2013 рік – Інститут післядипломної освіти НАКККіМ м. Київ, назва
курсу «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці»;
•2018 рік – Інститут післядипломної освіти НАКККіМ м. Київ, назва
курсу «Адвокація: представлення інтересів бібліотеки»;
•2020
рік
–
онлайн-курс
«Бібліотека - відкритий публічний
простір»
освітньої
платформи
ВУМ;
•онлайн-курси платформи «Дія.
Цифрова освіта»;
•онлайн-курс «Малий Бізнес в
ОТГ. Місія можлива!».
Участь у конкурсах, проєктна
діяльність:
•2007 рік - переможець оглядуконкурсу на кращу розробку масового
заходу для сільських бібліотек (усний
журнал «Велична і свята ти, МатиУкраїно!»);
•2010 рік – Центральна районна
бібліотека - переможець обласного

огляду- конкурсу на краще оформлення
публічної
бібліотеки
«Бібліомагія»(підготовка матеріалів);
•2010 рік - Центральна районна
бібліотека - переможець (ІІ місце)
обласного конкурсу «Активізація
діяльності Пунктів європейської інформації на базі районних бібліотек
Хмельниччини» (підготовка матеріалів);
•2011 рік – Центральна районна
бібліотека, районна бібліотека для
дітей, бібліотеки сіл Огіївці, Радківці
– переможці ІІІ раунду конкурсу
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу
до
Інтернету»
програми
«Бібліоміст» (підготовка матеріалів);
•2011 рік – бібліотека с. Морозівка
– переможець конкурсу «Поповнення
фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької
роботи з дітьми та молоддю» Антикризової гуманітарної програми МФ
«Відродження» (підготовка проєктної
заявки);
•2013 рік – учасник тренінгів
проєкту
«Сучасний
бібліотекар»
(бібліотекар
с.
Огіївці)
(допомога у заповненні анкети);
•2014 рік – переможець всеукраїнського конкурсу інтернет-сайтів ЦБС
в мережі Інтернет (розробка структури та наповнення);
•2016 – переможець обласного
конкурсу «Кращий методист».
Грамоти та подяки дирекцій
ЦБС, відділу культури, національностей та релігій Старокостянтинівської РДА.
Грамоти Старокостянтинівської
районної державної адміністрації та
Старокостянтинівської
районної
ради.

Благодійність
Центральна бібліотека Новоушицької селищної ОТГ одержала
чергову колекцію книг від Міжнародної благодійної організації Міжнародного благодійного фонду
«Світло на Сході». Цього разу - це
168 книг на суму 4116 тис. грн., що
складається з 8 назв (по 21 примірнику кожної). Такий подарунок став
актуальним цього року, бо 2020 рік
оголошено Всесвітнім роком Біблії.
Благодійний фонд «Світло на
Сході» є партнером нашої бібліотеки
з 2013 року, їх доброчинність – надійне джерело поповнення фонду без
залучення додаткових коштів. Книги,
що надійшли, будуть корисні всім,
адже це не тільки книги богословського змісту, більшість видань зрозу-

мілі та цікаві для всіх категорій читачів – від маленьких до дорослих. Серед подарованих книг:
«Поліанна» Елеонор Портер, яка
користується попитом у наших читачів, бо вивчається за шкільною
програмою. Ця розповідь про дівчинку, яка зігріває душу і заворожує тим,
що сприймає все невідоме з радістю;
«Світлячок» О. Чепілка - про маленького світлячка, який тільки починає знайомитись з цим світом, приходить на допомогу всім, хто в біді;
збірник розповідей «Юкрай»
О. Мікула, де висвітлюються серйозні
теми мовою жанру фентезі;
«Правила життя» В. Цорн,
О. Микула, Г. Везников. Через вірші,
оповідання та бесіди автор знайомить
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читачів з головними правилами життя;
«Шлях до саду» В. Цорн – повість
про життя в допотопні часи;
«Заповіді Ісуса про щастя» пояснювальний матеріал, оповідання
й вірші різних авторів;
«Велика книга маленьких історій про Боже творіння» П. Кеннеді,
Д. Кеннеді - історії про тварин та їх
виняткові особливості, які роблять їх
унікальними і не схожими на інших
тварин.
Ці книги прищеплюють любов до
ближнього, вчать добру, наставляють
на вірний життєвий шлях, а також
розповідають про Всевишнього. Вони
змістовно доповнили фонди наших
бібліотек.
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