Новоселівська сільська бібліотека
Чернігівська районна централізована бібліотечна система

Бібліотечний дайджест

м. Чернігів
2014 р.
0

Час – це ріка. Книги – човни.
Багато їх відливають за течією, але розбиваються,
тонуть та невідворотно губляться на її піщаних мілинах.
І лише нечисленні, вкрай нечисленні
витримують випробування часом і залишаються жити
на радість прийдешнім тисячоліттям.
Ден Браун „Втрачений символ”
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Світ, що поруч із тобою: бібліотечний дайджест. / упоряд.
О.І.Баран. – Новоселівка: Чернігівська районна централізована
бібліотечна система, 2014. – 25 с., фото.
На прикладах описаних заходів видання висвітлює деякі
аспекти діяльності Новоселівської сільської бібліотеки-філіалу
Чернігівської районної централізованої бібліотечної системи та
основні напрямки її роботи у 2014 році.
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Вільний доступ до інформації –
сьогодні право і потреба кожного члена
суспільства.
Надати
можливість
долучитись до інформаційних джерел у
всьому їх різноманітті – вважає за свою
місію Новоселівська сільська бібліотека
Чернігівської районної централізованої
бібліотечної системи. Саме вона є
посередником між джерелами інформації
та жителями села – користувачами
бібліотеки, саме бібліотека є тим
острівцем відродження й розвитку
української культури та духовності,
наданні
культурнопросвітницьких,
інформаційних та дозвіллєвих послуг
населенню.

Олександра Іванівна Баран,
завідуюча Новоселівської
сільської бібліотеки-філіалу
Чернігівської районної ЦБС

Історична довідка
В історії кожного, великого чи малого населеного пункту функціонування
бібліотеки було і залишається неначе світлом смолоскипу, поводирем у завтрашній
день, до прогресу. Нерідко в цій історії вимальовуються карколомні сюжети, люди
складають у скриню пам’яті найцінніше, найцікавіше, що власними очима бачили, або
чули від батьків та дідів. За матеріалами Державного архіву Чернігівської області
датою створення сільської бібліотеки в Новоселівці вважається 1974 рік.
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Працювала
тут
Рябчук
Любов
Миколаївна. В Новоселівський культосвітній
заклад було передано фонд бібліотеки села
Півці, а також обов’язки забезпечити роботу
пунктів
видачі
літератури
в
селах
Олександрівка та Півці. В 1975 році бібліотека
розмістилась в місцевій початковій школі.

Любов Миколаївна Рябчук,
в минулому – завідуюча
Новоселівської сільської бібліотеки

З 1996 року і понині бібліотекою завідує Баран Олександра Іванівна, випускниця
Ніжинського культосвітнього училища. У 2004 році за активного сприяння
Олександри Іванівни в бібліотеці, крім книжкового фонду, розмістився краєзнавчоісторичний музей «Бобровиця і Яцево в роки Великої Вітчизняної війни», експозицію
якого складають численні документи, фотоматеріали, експонати часів Великої
Вітчизняної війни. Сьогодні музейна кімната бібліотеки – популярне місце
громадських зібрань.
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Організація обслуговування населення
Соціокультурні заходи бібліотеки відзначаються розмаїттям тематики та напрямками:
 вивчення історії свого краю, району, села, бібліотеки, відродження основних
подій та імен, народних звичаїв, родинних традицій та обрядів;
 виконання соціальної та гуманітарної функцій, особливо, робота з
користувачами похилого віку, самотніми громадянами, людьми з особливими
потребами;
 вивчення читацьких інтересів, запитів користувачів. співпраця з членами
любительського літературно-мистецького об’єднання.
Своїм пріоритетом бібліотека вважає роботу літературно-мистецької вітальні
«Краяни», до складу якої входять Новоселівська, Киселівська, Терехівська, Павлівська
бібліотека та будинок культури.
Шанобливо заходять до бібліотеки односельці, а вона зустрічає їх розмаїттям
книжкового світу. Щороку послугами бібліотеки користуються близько 500 осіб, що
складає 48% населення, в т.ч. дітей – 90, молоді – понад 60. Таким чином, майже
кожен третій житель села користується послугами книгозбірні, що свідчить про її
затребуваність жителями сільської громади.
Як відомо ефективність роботи кожної бібліотеки залежить від стану її
бібліотечного фонду. На 1.01.2015 року бібліотечний фонд закладу становить більше 6
тис. прим. друкованих видань. Обсяг, склад, структура бібліотечного фонду
змінюється під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища і в свою чергу
впливає на них через задоволення та формування інформаційних потреб користувачів.
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Сьогодні Новоселівська
сільська бібліотека постійно в
пошуку
заходів
щодо
особливого підходу до різних
категорій жителів села. З
цією метою організовуються
бібліотечні акції  «Добром
зігріте серце» (для людей з
особливими
потребами),
«Поруч з тобою – ветеран»
(для
ветеранів
війни),
«Хліборобська
окрилена
доля» (для ветеранів праці).
Традиційно
працівник
бібліотеки відвідує таких
своїх односельців вдома,
доставляє друковані видання, запрошує до зустрічей. Опікується бібліотека і своїми
довгожителями. Зібрані спогади, їх впорядкування та публікація викликають
неабиякий інтерес у односельців. Набутий досвід стверджує, що перевагу в
обслуговуванні людей особливих категорій слід надавати індивідуальній та соціальній
бібліотечній роботі.
Координуючи свою роботу з активом сільської громади, суспільними
організаціями на селі, Новоселівська сільська бібліотека сприяє виконанню
регіональних програм. Дієвими і популярними є довідкові столи, куточки читача
«Наша інформація» та «Діяльність державних органів влади, органів місцевого
самоврядування». Для відвідувачів тут завжди є можливість скористатися
найсвіжішою інформацією періодичних видань та матеріалів місцевих громад: рішень,
розпоряджень, постанов. Саме місцеві інформаційні матеріали користуються
найбільшою популярністю серед населення.
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Соціологічні дослідження
Цього року увагу жителів села бібліотека привернула до Всеукраїнського
опитування, присвяченого 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, яке
організували на території району соціологічна служба обласної бібліотеки для юнацтва
та центральна бібліотека. Основним завданням, яке ставилося програмою, було
визначення сучасного рівня популярності серед населення району творчості
Т.Г.Шевченка. Дослідженням було охоплено 76 респондентів та показало, що всі вони
знайомі з творчістю Кобзаря і глибоко його шанують.
Чимало охочих виявили бажання висловити власну думку під час цьогорічного
анкетування «Рівень забезпечення законності і правопорядку у Чернігівському
районі». Відповіді учасників опитування та їх побажання направлено до центральної
районної бібліотеки та районної служби юстиції.
Не менше зацікавлення викликало і дослідження «Бібліотека нашої громади».
Опитування показало, що саме бібліотека є основними центром інформації в селі,
покликаним збирати, зберігати і надавати користувачам різноманітну актуальну
інформацію за їх запитами, саме бібліотека є основним фактором, що надає
можливості отримання інформації, пов’язаної з навчанням, самоосвітою,
самовдосконаленням, відпочинком, особистими вподобаннями, познайомитися з
новинками літератури, відвідати масові заходи, засідання любительського читацького
клубу і просто поспілкуватися. Бібліотека дійшла висновку, що інформаційні потреби
населення зростають, а стан можливостей бажає набагато кращого та лише частково
може задовольняти потреби в інформації сучасного сільського користувача. А
найголовніше – громада не втратила інтересу до бібліотеки і читання та бажає мати в
своєму селі сучасного супутника свого дозвілля та навчання.
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Як ви гадаєте, чи легко сьогодні, у пору шаленого розвитку інформаційних
технологій, здивувати чимось сучасника, привернути увагу людини, «зачепити» її
чимось за живе, викликати емоції, і врешті-решт звернути погляд на рекомендовану
книгу чи спонукати не тільки полистати її, а й перечитати, поділившись враженнями
про прочитане?

Щойно переступивши поріг цього приміщення, у очі впадає яскрава і змістовна
інформаційно-рекламна зона бібліотеки, в якій бібліотека ділиться своїми планами та
досягненнями, розповідає про свою участь у житті району та сприяння виконанню
державних та районних соціальних програм, запрошує до співробітництва.
Акцію «Подаруй бібліотеці книгу» бібліотека позиціонує зверненням:
Шановні наші читачі!
Якщо у ваших домашніх бібліотеках є книги, які перечитали ви, ваші діти і ними
більше ніхто не користується, просимо подарувати їх бібліотеці. Будемо щиро
вдячні вам за це!
У практиці роботи бібліотеки активно використовується популяризація книги
шляхом оформлення тематичних стелажів: «Нові надходження до бібліотеки»,
«Вернісаж ліричного роману», «Літературна Чернігівщина» та інші.
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Привертають увагу читачів різних вікових категорій (від школярів до сивочолих)
літературні експозиції та книжкові виставки. На виставці-пораді «Історії немеркнучі
рядки» доречно розміщено звернення:
Шановні користувачі!
Видатні події і постаті, розквіт і згасання давніх цивілізацій, незвіданий світ
народів, які населяли Україну і Чернігівщину в різні епохи розкриються перед
вами в історичній книзі!
Для виховання культури читання та популяризації книги на видному місці розміщено
Пам`ятку читача:
Якщо хочеш поговорити з кимось – відкрий книгу.
Якщо ти занудьгував – візьми книгу.
Якщо хочеш одержати пораду – відшукай її в книзі.
Якщо мрієш знайти друга – товаришуй з книгою.
Якщо мрієш стати справжньою людиною – читай книги.
Якщо хочеш відкрити безмежні можливості людського розуму – працюй із
книгою.
Виставка-роздум
«Пам`ять
про подвиг» особливо популярна,
адже, розкриваючи події Другої
світової війни, розгортає сторінки
величного Подвигу народу у
Великій Вітчизняній війні, долю
окупованого
та
спаленого
фашистами
села
Яцеве.
Документальну добірку, спогади
старожилів, матеріали пошуковокраєзнавчої експедиції «З тобою,
роде мій орлиний, іду дорогами
війни» бібліотека присвятила 70-й
річниці визволення України,
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Чернігівщини та рідного села від фашистських загарбників. Виставка спонукає
задуматися над прочитаним, згадати і славні сторінки своєї історії, і трагічні події
життя конкретної людини.
Експоновані матеріали зібрано за
окремими розділами: «Не забуваймо
незабутнє», «Горіло полум’ям село»,
«Їм вклоняється земля Чернігівська». І
як вдячність – слова цитати:
«І кожного дня, прокидаючись вранці
Згадай про героїв тих болісних літ,
Бо спогади наші – таємні посланці
До тих, хто дав змогу нам бачити світ.
Спасибі...»
(О.Ужикова)
Привертають увагу користувачів до сучасної української літератури виставкиреклами «Ровеснику, прочитай – раджу!» та виставки-зустрічі з новими книгами
«Відкриваєш книгу – відкриваєш світ», «Книжковий водограй», «Зверніть увагу! Нові
книги», «Читай книги, що стали подією», «У барви слово перелите» та інші.
Популяризації української книги сприяють виставки однієї книги, виставкиперсоналії, виставки одного автора: «Знайомтеся! Кращі письменники Європи»,
«Жіночі голоси в сучасній літературі. Олена Печорна», тематичні перегляди,
адресовані певній віковій групі користувачів: «Твори для вибагливих читачів»,
«Українські фантасти пропонують».
Яскраво оформлені виставки та експозиції викликають у читачів позитивні
емоції, не залишають їх байдужими, створюють позитивний імідж бібліотеки. Навіть ті
читачі, які не надто полюбляють самостійно шукати книжки на полицях та у каталогах
обовязково зупиняться біля добре та зі смаком оформленої виставки.
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«Бібліотека
територія
толерантності" – таке її визначення
можна почути часто. Адже багато
читачів нинішньої сільської бібліотеки
– пенсіонери, ветерани, інваліди. Ці
люди особливо потребують підтримки
та допомоги. Їх хвилюють питання
пенсійного забезпечення, медичного та
соціально-побутового обслуговування,
документів про права і пільги. Але їх
ще цікавлять і книги та журнали з
домоводства, рибальства, кулінарії, інші
видання.
Новоселівська
бібліотека
глибоко
усвідомлює свою соціальну функцію й
працює за власною спеціальною програмою,
що є дієвим доповненням загальнорайонної
бібліотечної акції «Добром зігріте серце».
Програма спрямована на відродження
кращих вітчизняних традицій добродійності,
а також на розвиток ініціативи по наданню
допомоги соціально незахищеним верствам
населення: людям похилого віку та з
особливими потребами, ветеранам. Практика
її реалізації передбачає:
- постійне спілкування з незахищеними групами населення, інвалідами, що
перебувають тільки в стінах свого будинку;
- оточення турботою й увагою, надання конкретної допомоги самотнім, людям
похилого віку;
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- організацію та проведення зустрічей, вшанувань для даної групи користувачів за
темою «Зігріємо ваші долоні»;
- запрошення на свята, ігрові і конкурсні програми, до участі у виставках декоративноприкладного мистецтва «Чарує душу краса веселкова»;
Для таких читачів бібліотека –
це не тільки друг і порадник, але й
добрий співрозмовник і лікар. Тому в
бібліотеці є адресна бібліотечна
послуга:
обслуговування
користувачів,
що
потребують
особливої уваги (будь якого віку),
вдома.
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Популяризація різних галузей знань. Краєзнавство.
Організовуючи свою роботу, Новоселівська сільська бібліотека ґрунтовного
значення надає посиленню духовно-патріотичної складової своєї діяльності. З метою
вшанування героїв, які стали на захист України, її соборності і територіальної
цілісності, сприяння вихованню у суспільстві патріотизму і готовності відстоювати
національні інтереси своєї держави, Новоселівська сільська бібліотека організовуює
комплекс заходів, спрямованих на об’єднання громади навколо книгозбірні.
Тільки
єдність,
а
не
протистояння торують шлях до
міцної, демократичної, шанованої
світом незалежної держави. У
січні бібліотека включилася у
низку заходів, що відбувалися в
районі
щодо
відзначення
важливої державної дати – Дня
Соборності й Свободи України.
Підчас
роботи
озвученої
книжкової виставки «Щоб гордо
серед всіх народів могла стояти
Україна» відвідувачі мали змогу
ознайомитися з віхами становлення соборної України, з творчістю діячів
національного відродження, виданнями всесвітньовідомих патріотів України.
В годину, коли постала загроза суверенітету і цілісності нашої держави,
прописні конституційні істини відгукуються в наших серцях, як ніколи. Саме на цьому
наголосив історико-літературний усний журнал «Основний Закон моєї держави»,
організований бібліотекою у червні. Актуальність заходів підкреслювала розгорнута
книжкова виставка «Конституція. Держава. Стабільність».
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Про героїчну і водночас трагічну сторінку української історії, що перегорнулася
під селом Крути на Чернігівщині, героїзм молодих звитяжців, полеглих за свободу
Української республіки, розповіли учасники години-реквієму «Мов град із неба
сипалися кулі, косили молодь, український цвіт» на засіданні літературно-мистецької
вітальні «Краяни».
Сучасне
життя
вносить
багато
змін
у
бібліотечне
обслуговування
населення.
Літературні вечори, вікторини,
літературні
альманахи,
цікаві
зустрічі, вечори та години поезій,
читацькі
конкурси,
бенефіси,
вечори історичних портретів – це
далеко не повний перелік заходів,
що організовує бібліотека для
своїх читачів.
Кожна нація має свої звичаї,
що
народжувалися
впродовж
багатьох століть і освячені віками.
Краєзнавство в бібліотеці – це
безцінна скарбниця історичного
досвіду багатьох поколінь, всього найкращого, що в сфері матеріальної і духовної
культури витримало випробування часом. Воно є своєрідним містком, який поєднує
покоління минулі з поколіннями сьогоднішніми й прийдешніми.
Одним із цікавих напрямків краєзнавчої діяльності Новоселівської сільської
бібліотеки є пошукова робота. Її значення зростає з вивченням історії краю, села,
пам’яток, дорогих серцю кількох поколінь.
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Сьогодні спостерігається значне пожвавлення інтересу населення до вивчення
історії свого краю. Саме це зумовило визнання краєзнавчої функції бібліотеки як
пріорітетної.
Бібліотекою змістовно облаштовано постійно діючий краєзнавчий куток «Краю
мій, до тебе серцем лину», де представлено літературу про Чернігівщину, книги
видатних земляків, видання про них.
В бібліотеці, у найзатишнішій її кімнаті, полюбляють зустрічатися односельці – і
дорослі, і молодь, і діти. Щоб не забути, щоб зберегти пам’ять та передати наступним
поколінням згадку про минуле. Щоб нагадати, що не завжди було таким безхмарним
небо. Ця кімната – гордість села. Тут розміщено сільський музей «Бобровиця – Яцево в
роки Великої Вітчизняної війни». Відкриття кімнати-музею «Бобровиця – Яцево в
роки Великої Вітчизняної війни» на базі Новоселівської сільської бібліотеки-філіалу
зумовлене специфікою діяльності закладу. Саме збереження і відродження багатої
історичної пам’яті та передача її наступним поколінням – стрижень, навколо якого
базується робота бібліотеки.
Легендарну і трагічну сторінку
історії сіл Бобровиця та Яцево
зберігають експонати кімнатимузею,
бібліотечна
добірка
«Нескорена околиця», альбом
«Яцеве. 1943 рік», матеріали
«Щоденників пошукової групи
по вивченню історії Яцевського
концатобору в період німецькофашистської окупації». Цикл
книжкових виставок та оглядів
«Нескорена околиця…» постійно
популяризує друковані видання
даної тематики.
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Знаковим датам історії – 70-й річниці визволення від фашистських загарбників
України та Чернігівщини присвячено районну пошуково-краєзнавчу експедицію «З
тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни». Являючись активним учасником
експедиції, Новоселівська сільська бібліотека організувала вшанування пам’яті жертв
останньої війни.

Доземно вклонитися пам’яті запросила літературно-мистецька вітальня
«Краяни» у складі Новоселівської, Киселівської, Терехівської, Павлівської бібліотек та
Павлівського будинку культури. Виставку-меморіал, тематичні експозиції, реквієм,
зустріч у музеї з учасниками та очевидцями тих подій – підготувала вітальня у ці дні
жителям Новоселівки, акумулювавши скорботу й біль усіх постраждалих від
фашистської навали у роки ворожої окупації. «Це потрібно не мертвим, це потрібно
живим», «Горіло полум’ям село», «За колючим дротом» та багато інших тем щемливо
відлунювалися у серцях присутніх під час реквієму «Рокам ніколи пам’яті не стерти».
Пом’янули полеглих хвилиною мовчання та власноруч спечним «Краянами» пам’ятним
короваєм.
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Є дати, які не викликають у
наших душах нічого іншого, окрім
жалю, болю та співчуття. До таких
належить
річниця
аварії
на
Чорнобильській АЄС. 26 квітня
виповнилося 28 років з дня цієї
страшної трагедії, що і сьогодні болем
відгукується в наших серцях. 28 років
тому сталась катастрофа, яка не має
минулого. І ще не одне покоління
відчуватиме наслідки тієї біди.
Нагадати про трагічну аварію на
Чорнобильській АЕС, її наслідки;
вшанувати учасників її ліквідації;
спонукати до вболівання за минуле
своєї країни, до співчуття чужому
болю,
людським
стражданням;
поглибити знання про страшну
трагедію, викликати потребу у
оновленні та відродженні України –
таку мету поставила Новоселівська
бібліотека та літературно-мистецька
вітальня
«Краяни»,
запросивши
глядачів на вечір-реквієм «Полинзоря, що опалила світ». Озвучена
експозиція бібліотечних матеріалів
«Чорнобильський пил по душах мете,
Чорнобильський
пил
на
роки
осідає…», присутність у залі тих, хто мужньо відвертав подих страшної біди у 1986-у,
їх розповіді, залишили у присутніх глибокі враження.
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Поринути у світ поезії славного Кобзаря,
прислухатися до Шевченкової думки і слова, вклонитися
світлій пам’яті поета запросила Новоселівська
книгозбірня
та
літературно-мистецька
вітальня
«Краяни», організувавши для відвідувачів комплекс
заходів, присвячених 200-річю від дня народження
Т.Г.Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття».
Теми «На струнах Кобзаревої душі», «Ювілейна
Шевченкіана», «В душі народу – Кобзареве слово»,
«Палахкотить, як праведна свіча, душа безсмертного
Тараса» вдало розкривалися під час шевченківських
читань, літературної години, огляду творчості митця.
У березні бібліотека презентувала літературну
експозицію «Живуть, Тарасе, серед нас і голос твій, і
пензель твій, і слово…». На виставці було представлено
добірку видань шевченківських «Кобзарів», що
зберігаються у новоселівських родинах.

Чернігівщина займає важливе місце в житті і
творчості Т. Г. Шевченка. Тому й запросила
бібліотека всіх шанувальників шевченкового слова
на віртуальну подорож «Шевченко і Чернігівщина».
Проїздивши шляхом на Седнів, Шевченко, мабуть,
милувався дорогою тогочасними новоселівськими
краєвидами.
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Читацький любительський клуб.
Літературно-мистецька вітальня «Краяни»
Якщо ви щирі і допитливі, думаєте
про життя, намагаєтеся зробити його
повнішим, радіснішим, змістовнішим,
запрошуємо вас до районної літературномистецької вітальні «Краяни». Олександрі
Баран з Новоселівки, Вірі Чуприні з
Киселівки, Тетяні Желаді з Терехівки,
Ользі Соколенко та Тетяні Косенко з
Павлівки – завжди притаманні ентузіазм,
бажання творчості, віра в успіх, які
допомагають долати перешкоди та
створювати сприятливу атмосферу для
завоювання аудиторії. Програма роботи
«Краян» насичена і різностороння. Відвідувачам різних категорій пропонується
тематика креативна і актуальна. Ось і
цього разу, погожого червневого дня
вітальня завітала до Малинівської
сільської бібліотеки, щоб спільно з її
бібліотекарем
Оленою
Ковальовою
зробити спробу розкрити для читачів
двері у чарівний світ народної пісні.
Вітальня тут часта гостя, отож і цього
разу завоювала симпатію аудиторії, запросивши на свято «Українська пісня єднає
нас», щиро стверджуючи, що Україна не ділиться на Схід і Захід, Північ і Південь.
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Вона єдина. І пісні єдині, знані, улюблені. Саме це було лейтмотивом представленої
глядачам літературно-мистецької експозиції, розгорнутої в залі – привабливої і
яскравої з найкращими виданнями, фольклорно-етнографічними матеріалами місцевих
пошуковців, вишиваною посмішкою майстрів декоративної творчості. Коли лунали
відомі пісні, народні й авторські, підспівував весь зал – знають і цінують в Малинівці
українську пісню. Зачаровував голос улюблениці малинівців, переможниці багатьох
творчих конкурсів, студентки Чернігівського Державного педагогічного університету
ім. Т.Шевченка Ірини Ковальової. По-сімейному затишною склалася атмосфера, тому
й не розходилися довго слухачі, просили заспівати знову і знову. Скучили за
спілкуванням, адже бібліотека в селі залишилася єдиним культурним осередком, де
можна відпочити громаді, отримати
пораду, поділитися радістю, почути
новини…
Продовженням
етнографічного
маршруту
літературно-мистецької
вітальні стала Киселівка. Пробудити
інтерес до культури свого народу, його
декоративно-прикладного
мистецтва,
зокрема рушників, вшанувати талант та
майстерність
майстрів-земляків,
організувати їх змістовний відпочинок –
ось
головна
мета
літературноетнографічного вечора «Рушник, що вміє
промовляти». Віра Чуприна та Олександра Баран, завідуючі Киселівської та
Новоселівської бібліотек-філіалів і організатори свята, готувалися заздалегідь: збирали
та впорядковували етнографічні матеріали, відомості про майстринь та техніку їх
роботи, зразки місцевих рушників. Зібрані матеріали оформили в альбоми та буклети з
розповідями та фотосюжетами, розгорнули виставкові експозиції «Рушник – оберіг
моєї родини». Щоб викликати ширший інтерес, запропонували конкурс «З глибин
народного джерела» та вікторину «Українським словом про рушник народний», а
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переможцям та учасникам – сувеніри на згадку та запашний солодкий коровай за
рецептом Олександри Іванівни.

Чарувала око святково прибрана зала розмаїттям кольорів та візерунків. Гості
зацікавлено роздивлялися старовинні бабусині рушники, вишиті на полотні чорночервоними кольорами. Там і квіти, і звірі, птахи, а на одному – в центрі узору –
старовинний герб Чернігівської губернії. Дружно, всім залом, співали добре всім
відому «Пісню про рушник» та пригощалися запашним короваєм.

Дитяче літо з книгою
Влітку відпочинок дітей не повинен
бути
бездумним
гаянням
часу,
байдикуванням, адже золотих теплих днів
вистачить не тільки на річку, заняття
спортом та рухливими іграми, його
вистачить і на читання – впевнена
бібліотека, тому й опікується своїми
читачами та намагається забезпечити їм
змістовне, цікаве, пізнавальне дозвілля з
книгою. Діти знайомляться з новинками,
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для них – різноманітні конкурси, вікторини імпровізовані мандрівки. Юні читачі
грають в цікаві літературні ігри, розгадують загадки, беруть участь у конкурсі на
кращий малюнок. Протягом літніх канікул юні користувачі бібліотеки беруть участь у
конкурсі «Кращий читач літа».
У червні в приміщенні Киселівського
НВК, де базується сільська бібліотека,
відбулося свято гумору «Жарти навпаки».
Підготували та провели захід Віра Чуприна
та
Олександра
Баран,
завідуючі
Киселівської і Новоселівської сільських
бібліотек-філіалів, та вчителька української
мови і літератури Ніна Хромець. В залі
було розгорнуто книжкову виставку
«Чарівники сміху», над сценою розміщено
плакат зі словами великого українського
гумориста Павла Глазового – «Сміх з
веселого й смішного – незмірна глибина».
Що там говорити – вміє наш
народ і любить посміятися, вміє
любити тих, хто творить щирий
життєдайний
сміх.
Організатори
дитячої гуморини провели веселі
розіграші, ігри, конкурси. Діти читали
гуморески Павла Глазового, Остапа
Вишні, Євгена Дударя, Олександра
Ковіньки.
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Цього року
Новоселівська сільська бібліотека
відсвяткувала своє 40-річчя.
За всі роки існування бібліотека
об’єднує навколо себе книголюбів
різних вікових категорій, виступає
центром культурно-інформаційного
життя, популяризує книгу і читання.
Тож вітання з ювілеєм були щирими
– від друзів бібліотеки, колег, читачів.
Поетичні рядки «Тут думи, почуття,
тут мудрість віку…» в повній мірі
відносяться до роботи Новоселівської
сільської бібліотеки. У нинішній час,
коли сучасне суспільство
намагається повністю комп’ютеризуватися,
не забуваймо, що книга є і буде завжди
нетлінним скарбом, невичерпним джерелом
знань. Адже книга – це розум, це добро,
це рам науки. Як влучно сказано у вислові:
«Людина перестає думати, коли перестає
читати» - тому читаймо, працюймо і
збагачуймо свої знання.
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Обмінюємося досвідом
З напрацюваннями власного досвіду бібліотека ділиться зі своїми колегами. Цього
року до методичного кабінету ЦБС було передано сценарії заходів бібліотеки:
«Мов град із неба сипалися кулі, косили молодь, український цвіт» (година
вшанування подвигу);
«Рокам ніколи пам’яті не стерти» (реквієм);
«І буде син, і буде мати, і будуть люде на землі» (вечір-елегія);
«Моя земля – земля моїх батьків – боролася й перемагала» (літературномузичний реквієм);
«Полин зоря, що опалила світ» (вечір-реквієм);
«Рушник, що вміє промовляти» (літературно-етнографічний вечір);

Видавнича палітра
Свою видавничу діяльність 2014 року Новоселівська сільська бібліотека-філіал ЦБС
представляє виданнями:
Полин-зоря, що обпалила світ : сценарій вечора-реквієму, присвяченого річниці
Чорнобильської трагедії : засідання літературно-мистецької вітальні «Краяни» /
уклад. О. Баран ; Черніг. районна ЦБС, Новоселівська сільська бібліотека-філіал,
літературно-мистецька вітальня «Краяни». – Новоселівка, 2014. – 19 с. : фот.
Рушник, що вміє промовляти : сценарій літературно-етнографічного вечора;
засідання літературно-мистецької вітальні «Краяни» / уклад.: В. В. Чуприна, О. І.
Баран; ред.: М. В.Городня / Киселівська сільська бібліотека-філіал,
Новоселівська сільська бібліотека-філіал, Чернігівська районна ЦБС. –
Киселівка, 2014. – 22 с.: фотогр.
Світ, що поруч із тобою: бібліотечний дайджест. / упоряд. О.І.Баран. –
Новоселівка: Чернігівська районна централізована бібліотечна система, 2014. –
25 с., фото.
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