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Киселівська бібліотека-філія
Чернігівської районної ЦБС є базовим елементом культурної,
просвітницької, інформаційної інфраструктури села. Вона важлива для
розвитку інформаційної та мовної культури населення, його національнопатріотичного, правового, екологічного виховання, формування стійкого
інтересу до вивчення та розуміння національної історії і культури, сприяє
розбудові читаючої та мислячої нації.
Кількість населення зони обслуговування – 935 чол.
Щороку послугами бібліотеки користуються близько 570 осіб, що складає
60% населення, в т.ч. дітей – 60, молоді – понад 50.
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Організація діяльності бібліотеки
Серед методів роботи вагоме місце займає створення можливостей
приблизити бібліотеку до своїх односельців. З цією метою організовуються
бібліотечні акції  «Добром зігріте серце» (для людей з особливими потребами),
«Поруч з тобою – ветеран» (для ветеранів війни), «Окрилені хліборобською
долею» (для ветеранів праці), інші. Традиційно працівник бібліотеки відвідує
таких своїх односельців вдома, доставляє друковані видання, запрошує до
зустрічей. Опікується бібліотека і своїми довгожителями. Зібрані спогади, їх
впорядкування, публікації про життєві дороги – викликають неабиякий інтерес у
односельців.

Формування і використання бібліотечного фонду
Ефективність роботи кожної бібліотеки залежить від стану її бібліотечного
фонду. На сьогодні фонд Киселівської бібліотеки становить 6055 прим. друкованих
видань, електронних та аудіоматеріалів.
З метою збереження і примноження бібліотечних фондів в бібліотеці
продовжує діяти акція «Збережемо бібліотеку для читача» та «Подаруй бібліотеці
книгу».
Виконання планових показників 1-у півріччі 2016 року
Всього
користувачів
Прогнозовано Виконано
на рік
у 1-у
півріччі
2016 р.
570
499
користувачів
користув.

Відвідування
Прогнозовано Виконано
на рік
у 1-у
півріччі
2016 р.
2280
1142
відвідувань
відвід.

Кількість книговидач
Прогнозовано Виконано
на рік
у 1-у
півріччі
2016 р.
11400
5206
примірників
прим.

Аспекти діяльності Киселівської сільської бібліотеки-філії ЦБС
в напрямку національно-патріотичного виховання населення
Для Киселівської бібліотеки-філії головною домінантою національнопатріотичного виховання молоді та дітей є формування ціннісного ставлення до
навколишньої дійсності та самого себе, активної за формою та моральної за
змістом, життєвої позиції.
З метою посилення духовно-патріотичної складової бібліотечної роботи,
вшанування героїв, які стали на захист України, її соборності і територіальної
цілісності, сприяння вихованню у населення патріотизму і готовності відстоювати
національні інтереси своєї держави, Киселівська сільська бібліотека організовує
комплекс заходів, спрямованих на об’єднання громади навколо книгозбірні. Саме з
цією метою бібліотекою було оголошено бібліотечно-патріотичні акції – «З
Україною в серці» та
«Підтримай свого солдата».
Серед організованих
заходів
–
патріотичні
години «Єдність – наша
перемога» (січень) та «За
честь, за
право бути
українцем» (лютий); цикл
героїко-патріотичних читань
«Україна – понад усе»
(протягом року); години
спілкування «Стан душі –
волонтер» (лютий); урок
мужності «Хоробрі серця»
(лютий);
розгорнуті

експозиції фото-документальних матеріалів «Україна. Майдан. Шлях до свободи»
(лютий), «В ім’я честі» (січень), «Воїни-земляки в зоні АТО» (постійнодіюча).
Читацький загал зацікавила організована бібліотекою віртуальна подорож на
фронт
«Борімося
–
поборемо!» (лютий) та цикл
переглядів матеріалів «У
сучасний
літопис
закарбовані».
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 «Історія в особах»
відвідувачі
мали
змогу
ознайомитися з віхами становлення соборної України, з портретами діячів
національного відродження, виданнями всесвітньовідомих патріотів України.
Виставку вдало доповнював літературний перегляд «Історія в стилі класики».
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 історикопатріотичного альманаху «Я з-під Крут ніс Вкраїні безсмертя» (січень).
Глибоко усвідомлюючи свою
соціальну
функцію
бібліотека
працює за власною спеціальною
програмою,
що
є
дієвим
доповненням
загальнорайонної
бібліотечної акції «Бібліотека –
ветеранам
війни».
Програма
спрямована на відродження кращих
вітчизняних патріотичних традицій,
а також на розвиток ініціативи по
наданню допомоги людям похилого
віку, ветеранам.
Являючись
активним
учасником районних краєзнавчо-пошукових експедицій, Киселівська сільська
бібліотека організувала вшанування пам’яті жертв останньої війни.
Комплекс заходів, присвячених 75-м роковинам жертв війни, включив у себе
оголошену бібліотекою пошукову акцію «Пам'ять» та краєзнавчо-пошукову
експедицію «Допоки пам'ять жива». На виставці-меморіалі «В пам'ять народу болем

врізалася війна» читачі мають змогу ознайомитися з пошуковими матеріалами
бібліотеки, серед яких чільне місце відведено спогадам односельців.
Одним із пріоритетів бібліотека вважає роботу літературно-мистецької
вітальні «Краяни», до складу якої входять Киселівська, Новоселівська,Терехівська,
Павлівська бібліотека та будинок культури. Спільна робота об’єднує та надає
можливості більше розкрити свій потенціал. Читачі бібліотеки стали частими
гостями музейної кімнати «Бобровиця – Яцево в роки війни» при Новоселівській
бібліотеці. Літературно-мистецька вітальня «Краяни» цього разу запросила
громаду на чергове своє засідання – зустріч у музейній кімнаті – «Нескорені
околиці» (пам’яті жертв окупованих сіл).
Маршрутами загальнорайонної краєзнавчо-пошукової експедиції
Загальнорайонна
краєзнавчопошукова експедиція «Тридцятий
рік пливе над краєм біди
Чорнобильської
дзвін»,
присвячена
30-м
роковинам
Чорнобильської
катастрофи,
цього року крокує як селами і
містечками
району,
так
і
Киселівкою. Ініціювала цю роботу
центральна бібліотека району, а
за свою мету взяла проведення
комплексної
багатофункціональної пошуководослідницької
роботи
по
відтворенню правдивої хроніки
подій ядерної техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС, гідного вшанування
подвигу учасників ліквідації наслідків цієї аварії, посилення уваги громадськості до
проблем наших земляків, на долю яких випало віддати своє здоров’я і життя задля
спасіння людства на нашій планеті, якими б високопарними для декого не
здавалися ці слова.
Робота, яку скеровувала центральна районна бібліотека, велася у три
етапи. У ході першого етапу учасники здійснювали пошук джерел інформації та
досліджували участь у ліквідації аварії на ЧАЕС жителів Чернігівського району:
авіаторів, пожежників, медичних працівників, турбобудівельників, працівників
екологічних служб, хімічних бригад тощо.
На другому етапі бібліотека, впорядковуючи зібрані документи та
фотоматеріали, створила базу даних про учасників ліквідації аварії та
переселенців із заражених територій та передала свої матеріали до центральної
бібліотеки району. Ця робота матиме своє продовження, адже пошук триває,
допоки пам'ять жива і допоки люди берегтимуть цю пам'ять і застереження та
передаватимуть їх наступним поколінням.
Своєрідним підсумком пошуково-дослідницької роботи бібліотекарів,
краєзнавців, жителів громад – колективного громадського автора – стала книга

«Долі, обпалені Чорнобилем: Чернігівський район», яка щойно вийшла з друку і
безперечно знайде своїх шанувальників.
У ході третього етапу краєзнавчо-пошукової експедиції, котрий триватиме до
кінця грудня, широкому загалу користувачів різних категорій запропоновано цикли
розгорнутих книжково-документальних виставок, фотоекспозицій, виставокспогадів на теми, що хвилюють і ще довго будуть хвилювати світове суспільство:
«Чорнобиль: життя «до» і «після», «Чорна трагедія на кольоровій землі»,
«Людство! Не забудь Чорнобиля уроки».
Слід відмітити, що Киселівська бібліотека цього року випустила власне
бібліотечне видання «Чорнобиль. Трагедія. Пам'ять.», присвячене односельцям –
учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
«Чорнобиль – сльози нашої землі» –
на своє виїзне засідання
під
такою
назвою
запросила
літературномистецька
вітальня
«Краяни» до Павлівської
бібліотеки.
Низько
вклонилася
громада
учасникам ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС,
тим, хто прийняв на себе
удар страшної екологічної
катастрофи.
Своїми
спогадами
поділилися
Володимир
Головненко,
Віктор
Головненко,
Володимир Сьома, Микола
Дорошок.
Вшанувати
подвиг
тих, хто захистив землю від
атомного вогню у квітні
1986-го, завітали мужні
захисники, що боронять
українську
землю
від
воєнного вогню сьогодні, –
Олександр Годун та Юрій
Семененко,
учасники
антитерористичної операції
на сході України.
Чорнобиль – нестерпний біль, невигойна рана на тілі всієї планети. Він не знає ні
минулого, ні часу, ні кордонів. Саме про цей біль розповідає розгорнута книжковоілюстративна виставка «Чорнобиль… Біль і пам'ять вічні», представлена

завідуючою Павлівської бібліотеки Ольгою Соколенко. Учасники вітальні «Краяни»
розповіли про чорний чорнобильський день, що розлив свою біду на весь світ, про
подвиг ліквідаторів цієї біди, про гіркі наслідки всесвітньої катастрофи.
Олександра Баран (Новоселівка), Віра Чуприна (Киселівка), Тетяна Желада
(Терехівка), Тетяна Косенко та Алла Пархоменко (Павлівка) нагадали гостям
вітальні імена українських та світових письменників, що не стояли осторонь
болючої чорнобильської теми: Івана Драча та його «Чорнобильську мадонну», Ліну
Костенко та її «Атомний Вій опустив бетонні повіки», Бориса Олійника «Сім», твори
Миколи Сингаївського «Обпалена мужність» та Дмитра Павличка «Листок», Юрія
Щербака «Чорнобиль», Володимира Яворівського «Марія з полином у кінці
століття». Щемом у серці відгукувались цього дня пісні: «Знак біди» (М.Ткач –
О.Осадчий), «На Чорнобиль журавлі летіли» (О.Білаш – Д.Павличко), «Слава
героям Чорнобиля» (С.Нагорнюк), виконані учасниками вітальні.
І все це – застереження, бо все ще гудуть чорнобильські дзвони. Тривогою і
болем все ще наповнені їхні звуки і в унісон б’ються із серцями тих, хто захищав
нас від атомної біди – Володимира Головненка, Віктора Головненка, Володимира
Сьоми, Миколи Дорошка. В їх розповідях – голоси Чорнобиля, катастрофи, яка
вразила світ, але не повинна повторитись.
«Ви смерть приборкати зуміли на тім останнім рубежі»
– під такою назвою в Киселівці відбулася зустріч-спогад з ліквідаторами наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, підготовлена бібліотекою, будинком культури та
активом сільської громади.
Святково оформлена
зала
зустрічає
героївчорнобильців розгорнутою
книжковою виставкою. З
портретів
експозиції
в
односельців вдивляються
очі
загиблих
в
чорнобильському атомному
вирі, ніби питають: чи не
марно? чи врятували ми
вас своїм життям, дорогі
нащадки? чи пам’ятаєте це
через тридцять років?
Саме до цього дня
бібліотека та її завідуюча
Віра Чуприна підготувала
та презентувала власне бібліотечне видання «Чорнобиль… Трагедія…
Пам'ять…». На його сторінках – документи, матеріали фото про земляків –
киселівців та березанців, що допомагали приборкувати смертоносний реактор та
подарували своє здоров’я і життя заради дня сьогоднішнього і наступного.

Ведучі зустрічі згадали про
ті страшні події 26 квітня 1986
року, коли мирна весна, що буяла
пишним квітом садів і ніжною
зеленню
весняних
трав
перестала існувати і поділила
світ на «До» і «Після». Усіх
загиблих вшанували хвилиною
мовчання і запалили свічки.
Сільський
голова
Олена
Ніколаєва та депутат Микола
Донець від імені Киселівської
громади
вдячно
вклонились
загиблим та щиро зичили здоров’я тим, хто сьогодні серед нас.
Своїми роздумами та
спогадами поділились
Микола Нестеренко,
Леонід
Опанасенко,
Дмитро
Семенюк,
Віктор
Черенок
–
односельці,
що
стояли в ті страшні дні
на чорнобильському
рубежі.

Літературними стежками – разом з «Краянами»
Зробити
спробу
передати багатогранний
образ жінки у творчості Т.
Г. Шевченка, допомогти
зрозуміти внутрішній світ
героїнь
Шевченкових
творів, глибину та велич
материнської
душі,
доторкнутися до деяких
сторінок життя поета,
дати уявлення про поезії,
в
яких
оспівано
материнську
долю
–
прагнули
учасники
літературно-мистецької
вітальні
«Краяни»,

запрошуючи слухачів районної краєзнавчої конференції, що відбувалася у великій
залі районної державної адміністрації на фрагмент вечора-елегії «…буде син, і
буде мати, І будуть люди на землі…».
В залі, святково
прибраній в українському
стилі,
розгорнуто
літературно-мистецьку
експозицію «Ми чуємо
тебе,
Кобзарю,
крізь
століття», представлено
друковані видання про
життєвий і творчий шлях
Т.Шевченка,
твори
живопису (особливе місце
займає блок «Шевченко і
Чернігівщина»), виставка
ілюстрацій
до
творів
Шевченка та експозиція
портретів поета роботи місцевих художників. Експозицію прикрашають плакати з
крилатими цитатами, присвяченими Т.Шевченку та героїням його творчості.
У царину мудрого й красивого, правдивого і сильного, доброго і мужнього
слова – слова Лесі Українки – поринули учасники вечора-елегії
«Хотіла б я піснею стати»,
присвяченого 145-річчю з дня
народження
шанованої
багатьма поколіннями поетеси.
Цього
разу
літературномистецька вітальня «Краяни»
запросила
шанувальників
творчості Лесі Українки до зали
центральної
районної
бібліотеки.
ЇЇ поезія – це вогник,
схожий на полум’я, що запалює
душу людини. Її життя – то
факел, сповнений гідності і
людяності, прекрасний у своїм
творчім горінні. Розгорнута літературна експозиція «Я маю в серці те, що не
вмирає…» своїм змістом нагадала, що від часу Шевченківського слова Україна не
чула такого гарячого, сильного, довірливого голосу, як голос Лесі Українки. На
сторінках видань, представлених виставкою – її життєвий і творчий шлях, широкий
світ поезії і драматургії, літературної критики і публіцистики, історії, етнографії,
фольклору…

Запрошені переглянули
відеофільм «Леся Українка.
Невідоме про відоме». До
присутніх звернувся директор
централізованої бібліотечної
системи Федос Михайлович
Носенок, який наголосив на
ролі бібліотек в популяризації
літературного слова серед
громади району та оновленні
формату цієї роботи.
Начальник
відділу
культури Тетяна Валеріївна Мірошниченко, звертаючись до слухачів, підкреслила
винятково велике значення творчості Лесі Українки в національній літературі, а її
поетичний дар та громадянська позиція і сьогодні допомагає виховувати справжніх
українців нової України, є доброю порадою у житті.
Почуття
великого
і
вічного серця поетеси, де
«вміщаються і батьківщина, і
людство,
і
вся
Земля»,
передали бібліотечній залі
учасники
літературномистецької вітальні «Краяни»
–
Олександра
Баран
(Новоселівська
бібліотека),
Тетяна Желада (Терехівська
бібліотека),
Віра
Чуприна
(Киселівська
бібліотека),
Ольга Соколенко (Павлівська
бібліотека), Алла Пархоменко
та
Тетяна
Косенко
(Павлівський
будинок
культури).
З
голосу
Алли
Пархоменко, яка відтворювала
образ Лесі Українки, її слова
звучать до нас і сьогодні: «Все
життя
моє
–
невпинне
горіння… Я не гніваюсь за свої
муки, не нарікаю на долю.
Вони
дали
мені
сил
Прометеєвих,
терпіння
народного... Я йду до вас,
люди! Я жива, я в серці маю
те, що не вмирає!..»

Літо з бібліотекою
Для кожної дитини літні
канікули – це найбільше свято,
найкращий відпочинок. Тут і
захопливі подорожі, і веселі ігри,
незабутні
пригоди
під
час
прогулянок, несподівані зустрічі.
Киселівська
бібліотека
опікується своїми читачами та
намагається забезпечити їхнє
змістовне, цікаве, пізнавальне
дозвілля
з
книгою.
На
бібліотечному подвір’ї для них –
конкурси, вікторини, імпровізовані
мандрівки.

Цього
разу
діти
із
задоволенням
відвідали
«Народознавче лото», «Веселу
гуморину», день казки «У казки
на гостинах», день музики
«Музичний
калейдоскоп»
з
веселим караоке та дитячими
фестивальними піснями.

«Історія рідного краю». Краєзнавча година в Киселівській бібліотеці
Увазі відвідувачів бібліотеки цього дня – розгорнута виставка краєзнавчих
матеріалів «Живуть разом: село і славні люди». На її сторінках – вся історія
рідного краю, розповідь про людей, які творили цю історію, та людей, що живуть
поряд.
Цього разу до бібліотеки завітали учні школи – більше дізнатися чому рідне
село має таку назву? хто проживав тут з давніх-давен? хто прославив на всю
Україну землю, що виплекала і подарувала славу… Так цікаво почути від
бібліотекаря про Василя Макея, Заслуженого будівельника України і Петра
Хижняка, Заслуженого працівника охорони здоров’я, Сергія Нечасного,
Заслуженого працівника сільського господарства і багатьох орденоносців та
цікавих людей, чиє життя пов’язане з Киселівською громадою.

Цікавинкою дня стала презентація нових бібліотечних видань: «Нам
заповідана мужність і честь», присвяченого воїнам АТО, та «Чорнобиль…
Трагедія… Пам'ять…», виданого до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії та
присвяченого ліквідаторам аварії на АЕС.

В подарунок від
бібліотеки, крім гарних
розповідей,
сувенірів,
відвідувачі отримали ще
й солодощі.

«Збережемо природу разом»
До різновікової групи Киселівського НВК завітала сільська бібліотека та її
завідуюча Віра Чуприна – поспілкуватися з дітлахами та разом із заступником
директора Катериною Сушеницею і вихователем Анастасією Салій влаштувати
екологічну годину «Збережемо природу разом».

Віра Василівна познайомила допитливих про книжки, що розповідають про
все цікаве: про пташок, звірину різну, що водиться в наших лісах і далеких країнах,
про
моря-океани
та
їх
«населення» – риб великих і
маленьких.
А
ще
–
назавжди
запам’ятали: щоб природа нас
завжди радувала – її потрібно
любити її і берегти. Тож
з’явилася і яблунева алея цього
дня, висаджена дитячими, але
вже дбайливими, руками.
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Впусти книгу у своє серце: бібліотечний дайджест. /
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бібліотечна
система;
Киселівська бібліотека-філія; уклад.: В. Чуприна; ред.: М.Городня. –
Киселівка, 2016. –14 с. : фото.

На прикладах описаних заходів видання висвітлює деякі
аспекти діяльності Киселівської бібліотеки-філії Чернігівської
районної централізованої бібліотечної системи та основні напрямки її
роботи у 2016 році.
У виданні використано матеріали сайту Чернігівської районної
централізованої бібліотечної системи http://crb.edukit.cn.ua/
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