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Річний план роботи – це своєрідна «візитка»
бібліотеки, яка відображає її місію, основні функції та
напрямки. Вміло складений річний план роботи – запорука
вашої успішної діяльності протягом цілого року. Він
дозволить оптимально організувати інформаційні, людські,
матеріальні ресурси для досягнення мети і завдань, які
стоять перед бібліотекою, для отримання необхідного
результату.
Тож, Чернігівська районна центральна бібліотека
запрошує вас до співпраці та рекомендує у 2017 році
звернути увагу на пріоритетні напрямки діяльності, які
випливають із

Основних напрямків і завдань роботи
Чернігівської районної ЦБС:
Передовою думкою доведено, що роль книги, а
значить – і бібліотеки – у житті суспільства неоціненна.
Сьогодення вимагає від сільської бібліотеки бути справжнім
інформаційно-просвітницьким центром громади. Виходячи із
основних положень Конституції України, Закону України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу», Указу Президента України
«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», державних документів і програм,
організовуючи свою роботу в 2017 році, бібліотеки ЦБС
приділять основну увагу на пріоритети діяльності,
обґрунтовані у «Концепції якісних змін бібліотек задля
забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)», а
саме:
 сприяння реалізації державної політики в галузі
культури і бібліотечної справи, з питань виховання
інтелектуально розвинутої особистості;
 сприяння
популяризації
основних
положень
Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків
3















людини і громадянина, вихованню поваги до
державних символів України, її територіальної
цілостності і незалежності;
привернення уваги місцевих громадських та владних
структур до читання як важливого фактора збереження
і розвитку національної культури, підтримки авторитету
читаючої людини, посилення мотивації до читання,
виховання поваги до книги і включення читання у
структуру пріоритетних культурних потреб населення;
сприяння
національно-патріотичному
вихованню
населення району;
популяризації серед різних категорій користувачів
бібліотеки, інформаційної культури та культури
читання;
пошуку нових форм роботи з питань загальнолюдських
цінностей,
гуманізму,
милосердя,
духовності,
естетичної, правової, економічної культури, здорового
способу життя;
популяризацію питань Чернігівського краєзнавства як
пріоритетний напрямок своєї роботи;
широку
популяризацію
української
культури,
вихованню мовного етикету, повагу до державної
мови, національної культури та духовних надбань
українського народу та інших народів і націй;
активізацію заходів, які б сприяли розвитку читання,
самоосвіти,
поінформованості,
змістовного
та
приємного проведення вільного часу;
сприяння розкриттю інноваційних ідей і впровадженню
нових форм бібліотечного обслуговування; подальший
розвиток інформативної функції бібліотеки як
інформативно-культурного
центру
громади;

4

інформаційне забезпечення особистісних потреб
користувачів у дозвілєвій діяльності.
Бібліотеки району візьмуть участь в організації на
території громад масових заходів, спрямованих на
популяризацію та відзначення основних знаменних і
пам’ятних дат року, викладених у виданнях ЦРБ: «Календар
основних знаменних і пам’ятних дат 2017 року»; «Знаменні і
пам’ятні дати по Чернігівській області на 2017 рік»;
«Календар знаменних і пам’ятних дат
на 2017 рік.
Чернігівський район».
Передбачено участь бібліотек району у заходах
Міжнародних
десятиліть,
проголошених
рішенням
Генеральної Асамблеї ООН:
2017 рік Організацією Об’єднаних Націй
проголошено
Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку
(Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї
ООН А / RES / 70 / 193).
Десятиріччя, проголошені ООН:
 2016–2025
Десятиріччя
дій
Організації
Об’єднаних Націй з проблем харчування
 2015–2024
Міжнародне
десятиріччя
осіб
африканського походження
 2014–2024
Десятиріччя сталої енергетики для
всіх
 2011–2020
Десятиріччя
біорізноманіття
Організації Об'єднаних Націй
 2011–2020
Десятиріччя дій по забезпеченню
безпеки дорожнього руху
 2011–2020
Третє Міжнародне десятиріччя за
викоренення колоніалізму
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На державному рівні 2017 рік проголошено:
Роком Української революції 1917 – 1921 років
(Згідно з Указом Президента України від 22 січня
2016 року № 17/2016)
2017-й оголошено Президентом України роком Японії в
Україні
2008–2017 – Другим десятиріччям боротьби за
ліквідацію злиденності
2010–2020 – Десятиріччям, присвяченим пустелям та
боротьбі із зпустеленням
2011–2020 – Десятиріччям дій із забезпечення безпеки
дорожнього руху
2011–2020 – Десятиріччям біорізноманітності
2013-2022 – Міжнародним десятиріччям зближення
культур
2014–2024 – Десятиріччям стійкої енергетики для всіх

Рік Української революції 1917 – 1921 років.
З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і
соборність України та військової звитяги захисників рідної
землі, творців національної державності, тисячолітньої історії
державотворення нашого народу, визнання історичного
значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку
XX століття, утвердження історичної єдності земель,
консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету
України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української революції
1917 – 1921 років Президент України П.Порошенко 22 січня
2016 року проголосив 2017 рік Роком Української революції
1917–1921 років. Рекомендується проводити: тематичні та
науково-практичні конференції, круглі столи, культурномистецькі заходи, спрямовані на донесення інформації про
події Української революції 1917–1921 років, виховання
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патріотизму та підвищення у громадян, передусім учнівської
та студентської молоді, інтересу до історії України; тематичні
експозиції та виставки архівних документів, речових пам’яток
і фотоматеріалів, тижні історії з відвідуванням реальних або
віртуальних експозицій музеїв, краєзнавчих кімнат; сприяння
реалізації
ініціатив
громадськості,
спрямованих
на
збереження
та
відновлення
національної
пам’яті,
популяризацію української історії та культури; упорядкування
поховань загиблих воїнів українських збройних формувань;
проведення заходів військово-патріотичного характеру із
залученням учасників АТО, громадських об’єднань.
Відзначення 500-річчя Реформації (Указ Президента
України №357/2016 від 26 серпня 2016 року «Про
відзначення в Україні 500-річчя Реформації»).
З метою визнання вагомого внеску протестантських
церков і релігійних організацій в розвиток релігійної,
культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої
ролі в українській історії та становленні незалежної держави,
а також відзначення в Україні 500-річчя Реформації,
рекомендується проводити: тематичні конференції, круглі
столи, просвітницькі заходи з висвітлення історії Реформації,
збереження та популяризації визначних вітчизняних пам’яток
духовної культури.
Радимо
протягом року взяти участь у відзначенні свят і
пам’ятних дат в Україні:
22 січня
День Соборності України
29 січня
День пам’яті героїв Крут
20 лютого
День пам’яті «Небесної сотні»
21 лютого
Міжнародний день рідної мови
8 березня
Міжнародний жіночий день
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21 березня
23 березня
27 березня
2 квітня –
7 квітня
22 квітня
23 квітня
26 квітня
8 травня
9 травня
14 травня
15 травня
18 травня
31 травня
1 червня
28 червня
23 серпня
24 серпня
1 вересня
8 вересня –
30 вересня
1 жовтня –
14 жовтня

9 листопада
16 листопада
26 листопада

Всесвітній день поезії
Всеукраїнський день працівників культури
та аматорів народного мистецтва
Міжнародний день театру
Міжнародний день дитячої книги
Всесвітній день здоров’я
Міжнародний день Землі
Всесвітній день книги і авторського права.
Міжнародний
день
пам’яті
жертв
радіаційних аварій і катастроф
День пам’яті та примирення
День перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
День матері
Міжнародний день родини
Міжнародний день музеїв
Міжнародний
день
боротьби
з
тютюнопалінням
Міжнародний день захисту дітей
День Конституції України
День Державного Прапора України
День Незалежності України (1991)
День Знань
Міжнародний день писемності
Всеукраїнський день бібліотек
День людей похилого віку
День захисника України. День українського
козацтва
Покрова Пресвятої Богородиці
День української писемності та мови
Міжнародний день толерантності
День пам’яті жертв Голодомору
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1 грудня
6 грудня
14 грудня

Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День Збройних сил України
День вшанування учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС

Докладніше:
Календар знаменних і пам’ятних дат
2017 року [Текст] / уклад. М.В.Городня. – Чернігів: кз
«Чернігівська районна централізована бібліотечна система» ;
Чернігівська центральна районна бібліотека, 2016. – 31 с.
Календар знаменних і пам’ятних дат
на 2017 рік. Чернігівський район [Текст] / уклад.:
І.В.Розумій, М.В.Городня, Л.М.Притиковська; відп. за вип.
О.П.Колесник. – Чернігів, 2016. – 70 с.: фото.
Разом із відвідувачами бібліотеки ви можете відмітити
цікаві свята, яскраві події, пам’ятні дати:
11 січня
Всесвітній день «СПАСИБІ»
17 лютого
День спонтанного прояву доброти
25 березня
День добрих справ
1 квітня
День сміху
26 квітня
Міжнародний
день
інтелектуальної
власності
31 травня
Всесвітній День блондинок
2 червня
День здорового харчування
9 червня
Міжнародний день друзів
11 липня
Всесвітній День шоколаду
20 липня
Міжнародний день шахмат
30 липня
Міжнародний день дружби
9 сентября
Міжнародний День краси
1 жовтня
Міжнародний День усмішок
22 жовтня
Свято Білих Лелек
Жовтень (четвертий четвер) – Міжнародний день без паперу
8 листопада
Міжнародний день КВК
9

13 листопада
21 листопада

Всесвітній день доброти
Всесвітній День привітань

Рекомендуємо
вагомого значення надавати різноплановості форм своєї
роботи:
 наявності читацьких клубів за інтересами;
 організації дозвілля дітей (особливо під час канікул);
формуванню іміджу бібліотеки, рекламі її послуг та
можливостей;
 залученню волонтерів;
 участі у обласних та загальносистемних соціологічних
дослідженнях;
 організації роботи бібліотечних пунктів, колективних
абонентів, виїзних читальних залів, обслуговування
книгою літніх таборів відпочинку, дитячих ігрових
майданчиків,
людей
літнього
віку («домашній
абонемент»);
 створенню банку читацьких ідей, установленню
зворотного зв’язку з читачами (використання стендів,
кольорових стікерів, бібліотечних блогів та сайтів);
 участі в проектах, акціях, програмах сільських,
районних молодіжних та юнацьких об’єднань,
товариств;

Нагадуємо, що:
 в районі і надалі практикуватиметься організація
дозвілля користувачів, які мають спільні інтереси, в
читацьких любительських клубах. Продовжать свою
роботу літературно-мистецька вітальня «Краяни»
(Новоселівка, Терехівка, Павлівка, Киселівка), читацькі
клуби «Берегиня» (Ладинка), «Дивослово» (Киїнка),
«Чомучка»
(Седнів),
«Паросток»
(Пакуль),
«Відродження» (Старий Білоус);
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 бібліотеки району запросять користувачів до творчих
акцій, проектів, програм, конкурсів, до участі у масових
заходах. Протягом року діятимуть довгострокові
бібліотечні акції: «Збережемо бібліотеку для читача»,
«Подаруй бібліотеці книгу», «Від серця – до серця»,
«Ветеран живе поруч», «Хліборобська окрилена
доля», «Свічка пам’яті», ін. Продовжать свою роботу
загальнорайонні
бібліотечні
краєзнавчо-пошукові
експедиції «Пишемо літопис рідного краю» та «Лицарі
воїнської доблесті»;
 бібліотеки візьмуть участь у Конкурсах:
 всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач року»
(січень – травень);
 районному та обласному конкурсі серед публічних
бібліотек «Краща бібліотека року» (І – ІІІ кв.);
 VІІ обласному конкурсі дитячої літературної творчості
«Хай весь світ дивують нині діти неньки-України»
(березень, 2017); ін.
 заклади ЦБС візьмуть участь у відзначенні
бібліотечних ювілейних дат

Рекомендуємо
звернути особливу увагу на напрямки
бібліотечної діяльності:
І.

Сприяння
бібліотеки
національнопатріотичному
вихованню
населення,
громадянської гідності і свободи.
Основними складовими національно-патріотичного
виховання визначено: громадсько-патріотичне, військовопатріотичне і духовно-моральне виховання. Робота
ведеться з метою сприяння вихованню громадянина-патріота
України, утвердженню любові до Батьківщини, духовності,
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моральності, шанобливого ставлення до національних
надбань українського народу, наслідування найкращих
прикладів мужності та звитяги борців за свободу та
незалежність України як з історичного минулого, так і
захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та
територіальну цілісність держави, а також визначення
ефективних
механізмів
системної
взаємодії
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та
інститутів
громадянського
суспільства
у
питаннях
національно-патріотичного виховання.
Зверніть увагу на:
Указ Президента України, яким затверджено Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016 – 2020 роки;
Концепцію Державної цільової соціальної програми
«Молодь України на 2016 – 2020 роки»; Розпорядження КМУ
від 23.09.2015 р. № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті
захисників України на період до 2020 року»;
Постанову Верховної Ради України від 12.05.2015 р. №
373– VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;
«Заходи щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді (Додаток до Наказу
МОН України від 16.05.2015 р. № 641); ін.
Форми і методи роботи повинні обиратися,
враховуючи вікові особливості, їх уподобання та інтереси,
можливості спілкування в мережі Інтернет, традиції місцевих
громад, можливості партнерів.
Популярними формами можуть бути: творчий проект
«Алфавіт
мого
села»,
тематичний
(національнопатріотичний) клуб вихідного дня, майстер-клас з
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виготовлення
арт-листівок
для
українських
воїнів,
інтерактивна гра зі створення карти (панно) «Україна – моя
країна», авторський стріт-арт на асфальті крейдою
(малюнок),
патріотичний
флеш-моб,
презентації
на
патріотичні теми, портфоліо родинних реліквій і традицій,
написання книги пам’яті (родини, вулиці, села), реальні чи
віртуальні подорожі історичними музеями та місцями, конкурс
есе, біографічних розвідок та ін.
Особливої уваги заслуговує волонтерська діяльність
краян, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків,
формуванню ініціативності, прагненню пожертвувати вільним
часом заради суспільно-значущої роботи.
До 85-ї річниці Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні
та селах Чернігівського району можливе проведення,
наприклад, таких заходів: уроки пам’яті «З присвятою
замордованим голодом…», музейні, меморіальні віртуальні
екскурсії до місць пам’яті жертв Голодомору, історичні
проекти із залученням молоді до пошукової роботи зі збору
свідчень про Голодомор, читацькі конференції «Голодні очі.
Змарноване дитинство», презентацій видань із циклу
«Голодомор.
Розірваний
круг
життя»,
застосування
інтерактивних форм «Займи позицію», «Відкритий мікрофон».
Запрошуємо вас взяти участь у відзначеннях:
у січні 22
Дня Соборності України
27
Міжнародного Дня пам`яті жертв Голокосту
29
Дня пам’яті героїв Крут
у лютому 15
Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав
20
Дня Героїв Небесної Сотні
13

у березні 26
Дня Національної гвардії України
у квітні 11
Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських
концтаборів
18
Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць
у травні 8-9 Днів пам`яті та примирення, присвячених пам`яті жертв
Другої світової війни
9
Дня Перемоги
18
Дня вишиванки (третій четвер травня)
21
Дня пам`яті жертв політичних репресій
23
Дня Героїв
29
Міжнародного дня миротворців ООН
у червні 22
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
25
Дня молоді
28
Дня Конституції України
у серпні 23
Дня Прапора
24
Дня Незалежності України
у вересні 21
Дня визволення Чернігівщини від нацистських
загарбників
22
Дня партизанської слави
у жовтні 14
Дня захисника України, Дня українського козацтва
28
Дня визволення України від фашистських загарбників
у листопаді 21
Дня Гідності та Свободи
25
Дня пам`яті жертв голодоморів
14

у грудні 5 Міжнародного дня волонтера
6 Дня Збройних Сил України
ІІ.

Популяризація Чернігівського краєзнавства.
Сприяння вихованню серед жителів району
патріотизму та гордості за свій край
Цей комплексний напрямок роботи в нашій ЦБС завжди
був і залишається пріоритетним. 2017 рік насичений знаковими
датами і подіями, що відбуватимуться в Чернігівському районі.
Ще раз нагадуємо про те, що центральна бібліотека у співпраці із
краєзнавцями випустила із друку «Календар знаменних і
пам’ятних дат на 2017 рік. Чернігівський район», який, не
претендуючи на вичерпність, надає відомості про деякі події
з історії і сьогодення населених пунктів Чернігівського району
та має рекомендаційний характер. Перелік основних
ювілейних дат року та викладений в Календарі матеріал
стане вам у нагоді під час підготовки до проведення масових
заходів. Тож, нагадаємо деякі
краєзнавчі дати та події року,
до відзначення яких ви можете долучитися разом із
відвідувачами бібліотеки:
Січень
26
95 років тому (1922) Чернігівській ОУНБ присвоєно ім`я
письменника В.Г.Короленка.
Лютий
23
35 років від дня народження Олени Вікторівни Сердюк
(23.02.1982), (псевд. – Олена Печорна), письменниці,
лауреата літературних премій, члена Національної
спілки
письменників
України,
авторки
книжок
«Грішниця», «Кола на воді», «Фортеця для серця».
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Працює бібліотекарем Чернігівської центральної
районної бібліотеки в смт М.-Коцюбинське.
24
100 років від дня народження Тетяни Нилівни
Яблонської (1917 – 2005), народної художниці України,
лауреата Шевченківської премії, Героя України.
Тривалий час творчо працювала у смт Седнів
Чернігівського району (у 2006 р. тут відкрито пам’ятник
художниці).
Березень
1
60 років від дня народження Валентини Миколаївни
Мастєрової (1957), відомого прозаїка, лауреата
літературної премії ім. М.Коцюбинського. Народилася в
с. Сивки Чернігівського району.
5
190 років від дня народження Леоніда Івановича
Глібова (1827 – 1893), українського поета, байкаря,
журналіста, видавця газети «Черниговский листок».
Життя і творчість пов’язані із смт Седнів Чернігівського
району
28* 140 років тому (1877) відкрито Чернігівську громадську
бібліотеку (нині ОУНБ ім. В.Г.Короленка).
Квітень
305 років (1712) з часу першої згадки про с. Кархівка в
писемних джерелах. Село входило до складу
Пакульської вотчини Києво-Печерської лаври (до 1786
р.).
Травень
11* 200 років від дня народження Миколи Івановича
Костомарова (1817 – 1885), історика, письменника,
перекладача, професора Київського і Петербурзького
університетів. Життям і діяльністю пов'язаний з
Чернігівщиною.
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140 років від дня народження Степана Гавриловича
Баран-Бутовича (1877 – 1944), українського археолога,
чернігівського історика-краєзнавця. Народився в с.
Козел (нині смт Михайло-Коцюбинське). Викладав у
Чернігівському учительському інституті. На початку
1930-х рр. брав участь у роботі Мізинської
палеолітичної та Поліської експедицій ВУАН. Убитий у
тюрмі НКВД у 1944 р., куди потрапив за те, що під час
влади німців у Чернігові очолював відділ культури та
освіти міської управи. Реабілітований 1997 р.
державними органами України.
22
25 років тому (1992) у смт Седнів відбулось відкриття
Міжнародного Шевченківського свята «В сім'ї вольній,
новій» («Седнівська осінь).
Червень
8-10 100 років тому (1917) в Чернігові відбувся Український
з`їзд з підтримки Центральної Ради.
13
160 років від дня народження Леоніда Герасимовича
Глядиковського (1857 – 1915), земського лікаря
Козлянської медичної дільниці.
Липень
14
150
років від дня народження Володимира
Олександровича Савченка-Більського (1867 – 1955),
українського військового діяча, генерал-хорунжого
флоту Української Народної Республіки, начальника
Головної
Воєнно-Морської
Управи
Військового
Міністерства. Народився в смт Олишівка Чернігівського
району. Жив у Франції.
28
75 років тому (1942) утворилося Чернігівське обласне
партизанське з’єднання.
17
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10 років від створення Чернігівської районної
організації Української спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів).
Серпень
22
170 років від дня народження Іллі Людвиговича Шрага
(1847 – 1919), українського громадського і політичного
діяча, відомого адвоката, фундатора Чернігівського
товариства «Просвіта», депутата І Державної думи,
члена Центральної ради від Чернігівської губернії.
Народився у Седневі Чернігівського району.
24
90 років від дня народження Левка Григоровича
Лук`яненка
(24.08.1927),
відомого
українського
політика, Героя України, уродженця с. Хрипівка
Городнянського
району.
Родинними
зв’язками
пов'язаний із смт Седнів Чернігівського району.
Вересень
55 років тому (вересень, 1962) с. Пакуль присвоєно
звання «Село партизанської слави».
2
85 років від дня народження Петра Петровича
Печорного(1932), народного художника України,
Шевченківського лауреата і лауреата премії ім.
І.Нечуя-Левицького.
Народився
в
с.
Роїще
Чернігівського району.
17
185 років від дня народження Івана Яковича ДунінаБорковського (1832 – 1902), мецената, дворянина,
голови Чернігівського повітового земства. Похований у
с. Новий Білоус Чернігівського району.
20
70 років від дня народження Василя Йосиповича
Буденного (1947), поета, лауреата обласних премій ім.
О.Десняка та М. Коцюбинського, доцента ЧНПУ ім. Т.
Г. Шевченка. Народився в с. Смолин Чернігівського
району.
28
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200 років від дня народження Миколи Аркадійовича
Рігельмана (1817 – 1889), українського історика,
публіциста, мандрівника, громадського діяча. Близько
споріднений
з
Г.Ґалаґаном
і
В.Тарновським,
М.Костомаровим, П.Кулішем. Народився в с. Андріївка
Чернігівського району.
Жовтень
12
230 років від дня народження Іллі Івановича Лизогуба
(1787 – 1867), українського мецената, композиторавіолончеліста та піаніста, який заснував у Седневі
Чернігівського району впливове мистецьке коло.
Листопад
10 років тому створена Чернігівська районна
організація Всеукраїнської спілки краєзнавців та
відбулась Перша районна краєзнавча конференція.
12
95 років від дня народження Михайла Уляновича
Білого (12.11.1922 – 5.08.2001), видатного фізика,
члена-кореспондента
Академії
наук
(1969),
заслуженого діяча науки України. З 1970 р. був
ректором Київського державного університету, у 1972
р. обирався головою Верховної ради УРСР. Народився
в с. Москалі.
20
300 років від дня народження Григорія Осиповича
Кониського (чернече ім`я Георгій) (1717 – 1795),
українського філософа, письменника, проповідника,
церковного і культурного діяча. Життям і діяльністю
пов'язаний з Чернігівщиною.
20
85 років від дня народження Петра Григоровича Зуба
(1932 – 2007), поета і прозаїка, Заслуженого
працівника
культури,
лауреата
премій
ім.
М.Коцюбинського та В.Полевика. Життя і творчість
пов’язані з Чернігівським районом.
29
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Грудень
75 років тому (1942, грудень) створено 1443-й
самохідно-артилерійський полк, з якого починається
історія Першої окремої гвардійської танкової бригади,
розміщеної в смт Гончарівське.
2
80 років тому (1937) на базі дитячого відділення
Чернігівської обласної бібліотеки ім. В.Г. Короленка
засновано Чернігівську бібліотеку для дітей ім.
М.Островського.
19
75 років від дня народження Миколи Івановича
Лелюка(1942), поета і перекладача. Народився в с.
Малинівка Чернігівського району
23
80 років від дня народження Віри Володимирівни
Зайченко
(1937),
відомого
мистецтвознавця
і
краєзнавця, заслуженого працівника культури України,
нагородженої орденом княгині Ольги ІІІ ст., лауреата
премії ім. М.Коцюбинського. Народилася на хуторі
Забарівка Чернігівського району.
Цього року виповнюється:
140 років тому (1877) відкрито земську школу в с.
Киїнка.
130 років тому (1887) в с. Старий Білоус збудовано
нове приміщення церкви Святого Духу. При церкві
діяла парафіяльна школа та бібліотека.
Шановні колеги! В 2017 році продовжить свою роботу
комплексна загальнорайонна краєзнавчо-пошукова експедиція
«Пишемо літопис рідного краю». Запросіть громадськість до
участі в ній. Зацікавте своїх відвідувачів, розкажіть про життя
рідного села чи селища, видатних земляків, знаних односельців,
запропонувавши
дні
краєзнавства,
краєзнавчо-пошукові
експедиції, презентації видань місцевих письменників, прем’єри
20

книг, творчі зустрічі, вечори-портрети земляків, літературні
бенефіси, дні села, свята громади, інші, не менш цікаві заходи.
Ви збудите зацікавленість своїх односельців, запропонувавши їм
теми:
«Благословенна будь в віках, свята Чернігівська земля»
«Слава краю мого, наче повість безкрая, у серцях поколінь
луна»
«Чернігівський район в особах», «Село в особах»
«Мужність, приречена на безсмертя»
«Чернігівський край в боротьбі з нацистськими окупантами»
«З далеких сторінок війни»
«Долі, обпалені війною»
«Тобою, земле батьківська живу»
«Письменники рідного краю дарують нам творів розмай»
«Сільські дива і таємниці»
«Ми – земляки! Наш край чарівний!»
«Село – пракорінь мій, колиска й джерело»
«Моє село – ти квітка Батьківщини»
«В моє село вертають всі дороги»
«Трудом окрилена доля», ін.
Радимо
скористатися
щорічними
методичними
посібниками, які випускає методична служба ЦБС із циклів:
Плануємо свою роботу»: методичні поради до
планування роботи на рік / Чернігівська районна ЦБС; уклад.
М.В.Городня. – Чернігів (щорічне видання);
Інформуємо. Плануємо. Радимо. : методичні поради
сільському бібліотекареві / Чернігівська районна ЦБС; уклад.
М.В.Городня. – Чернігів (щорічне видання);
ІІІ.

Популяризація
історії
та
державотворення,
політики,
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сучасності
права.

Популяризація основних положень української
Конституції
ІV.
Популяризація історичного минулого України
V.
Сприяння
профілактиці
злочинності,
зміцненню моральності
VІ.
Толерантність.
Гендерні
відносини.
Сприяння підтримці людей з особливими
потребами
VІІ. Популяризація екологічних знань
Рекомендуємо брати участь та організовувати дні
інформації, природоохоронні акції зі збору сміття,
озелененню вулиць, парків, очищенню річок, ставків,
природних джерел, місячники, декади, дні, круглі столи із
запрошенням спеціалістів-екологів, формувати тематичні
теки-досьє з проблем, важливих для екологічного
благополуччя ваших односельців, екологічні свята та інші
заходи. Допоможе вам у цьому календар екологічних дат.
Деякі із них:
11 січня
21 березня
22 березня
1 квітня
20 квітня
22 квітня
26 квітня
5 червня

Всесвітній день заповідників
Всесвітній день Землі
Всесвітній день води
Міжнародний день птахів
День довкілля
Міжнародний день рідної землі
День Чорнобильської трагедії
Всесвітній
день
охорони
навколишнього
середовища
4 жовтня
Всесвітній день захисту тварин
30 листопада
Міжнародний день домашніх тварин
10 грудня Міжнародний день прав тварин
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14 грудня

День вшанування учасників ліквідації аврії на
Чорнобильській АЕС

VІІІ. Сприяння утвердженню здорового способу
життя
Сприяння формуванню в суспільстві «моди на
здоровˈя» – одне з важливих соціальних завдань, які стоять
перед бібліотеками. Свою роботу ви можете організувати,
враховуючи напрямки:
 інформаційна
діяльність:
організація
книжкових
виставок, стендів, плакатів;
 рекламно-видавнича
діяльність:
випуск
рекомендаційних списків літератури, буклетів і
пам`яток, оформлення тематичних інфотек;
 проведення просвітницьких заходів: діалоги, години
здоров`я, круглі столи, зустрічі з медпрацівниками,
вікторини, диспути, інтерактивні ігри, дні та декади
здоров`я, у програмі яких можуть бути: конкурснорозважальна програма «Спорт – це здоров`я»,
екскурсії у світ лікарських рослин, ін.
При плануванні зверніть увагу на:
7 квітня
Всесвітній день здоров`я·
5 травня
Міжнародний день боротьби за права інвалідів
31 травня Всесвітній день без куріння (День боротьби з
курінням) ·
2 червня
День здорового харчування ·
26 червня Міжнародний день боротьби з вживанням
наркотиків та їх незаконним обігом·
27 вересня Всесвітній день туризму
1грудня
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
3 грудня
Міжнародний день інвалідів
ІХ. Популяризація державної мови
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Х.

Популяризація
кращих
надбань
літературної спадщини. Бібліотека і книга.
Щодо
популяризації
творчості
письменників
рекомендуємо
звертатися
до
щорічних
видань
«Письменники-ювіляри року» серії «Літературна скарбниця
України».
Радимо і надалі проводити вивчення потреб і запитів
мешканців місцевих громад, аналіз локальних читацьких
інтересів, розробляти соціально-орієнтовані проекти даної
тематики, які стимулюватимуть суспільні ініціативи в
підтримку читання; творчі акції: дні читацьких історій,
конкурси аматорської літературної творчості, дні читацької
мрії, книжкові фуршети, ювілейні мозаїки, літературні
подіуми; літературні події, ювілейні дати світового,
українського та місцевого письменства висвітлювати на
виставках-календарях «Наш літературний календар».
Просимо звернути увагу на дати, пов’язані із ювілеями:
35-річчям від дня народження Олени Печорної (23 лютого);
60-річчям – Валентини Мастєрової (1 березня); 190-річчям –
Леоніда Глібова (5 березня); 70-річчям – Василя Буденного;
85-річчям Петра Зуба (20 листопада); 75-річчям Миколи
Лелюка (19 грудня).
Сподіваємося, в роботі вам допоможе рубрика нашого
сайту «Літературна карта Чернігівського району» та блог
«Стежками рідного краю» (mail: chernigiv.cbs@ukr.net).
Темами популяризації творчості можуть бути:
«Магія життєтворчості Олени Печорної»;
«Творчий автограф Валентини Мастєрової»;
«Життя у творчості Василя Буденного» та ін.
ХІ. Народна педагогіка. Наука. Освіта. Школа.
ХІІ.
Популяризація
надбань
культурної
та
мистецької спадщини.
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ХІІІ. Популяризація духовних цінностей
історія і сучасність. Народознавство.

нації:

Діяльність в умовах децентралізації
Сьогодні, коли активно впроваджується реформа
децентралізації, увага, здебільшого, зосереджується на
процесі об’єднання територіальних громад, реорганізації в
освітній та медичній сферах, сфері надання адміністративних
послуг тощо. Поряд з цим менш висвітленими залишається
чимало питань, які стосуються роботи інших галузей, зокрема
культури та бібліотечної справи на селі. Рекомендації щодо
організації надання бібліотечних послуг в умовах об’єднаних
територіальних
громад
розробила
Національна
парламентська бібліотека України, в них детально описано
всі форми існування бібліотек в межах ОТГ (сайт НПБУ).
Мережа бібліотек, так як і закладів культури, в
населених пунктах громади розвиватиметься так, як вирішить
сама громада. Заклади фінансуватимуться з місцевого
бюджету, тому і рішення щодо їхнього розвитку
прийматиметься на рівні громади. Як підготуватись до такого
розвитку подій, зберегти робочі місця та оптимізувати мережу
закладів, наповнивши їх роботу новим змістом? Потрібно не
боятися оптимізації, а чітко зрозуміти, чого ми хочемо та
розставити пріоритети. При цьому не забувати, що
бібліотека – невід’ємна частина громади і це єдина
інституція, що надає безкоштовний та вільний доступ усім
громадянам до інформації, знань, культурних надбань,
сприяє просвіті та підвищенню соціальних стандартів
сільського населення.
Тож, творчих вам знахідок та плідної роботи!
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