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Легенда про бібліотекаря
Було у батька три сини. Перед смертю він подарував
кожному по книзі і звелів розпорядитися подарунком як хто
захоче і, розпорядившись ним, посадити на могилі батька по
жолудю.
Поховали батька. Як він сказав, так і зробили. Старший син
продав свою книгу і купив щось потрібне для господарства.
Середній поставив на видне місце, як пам'ять про батька. А
молодший взяв свою книгу і пішов до людей.
Куди б він не заходив, в кожній хаті давав почитати батькову
книгу або читав і розповідав сам. І люди були дуже вдячні
юнакові, годували його, давали притулок на ніч. А коли бували у
його селі, то обов’язково відвідували могилу його батька і
дякували за хорошого сина, який за допомогою розумної книги
подарував їм багато гарних думок і зробив добрішими їхні серця.
Пройшов час. Жолудь старшого сина згнив і пропав,
середнього сина – дав кволий росток, який пожовтів і засох. А з
жолудя молодшого сина почав рости молодий дубок, який
перегнав берізки і сосни, пішов угору, розкинув назустріч небу і
хмарам свої могутні гілки.
Багато весен і зим сплило по річці часу. Люди забули імена
синів того батька. Але мудре насіння знань з мудрої батьківської
книги дало міцні ростки. Ті знання передавалися з покоління в
покоління, збагачувалися новими. Давно змінилося одне
покоління іншим і тільки вічнозеленим залишається той дуб.
Така легенда – легенда про юнака-бібліотекаря, який приніс
людям знання. Його справа стала безсмертною.

Читання – це створення власних думок
за допомогою думок інших людей.
М.О. Рубакін

Є багато див на землі, створених природою і зроблених руками
людини. Чи не найбільше з див – книга. Вона як незгасимий смолоскип,
освітлює шлях людини. Все життя Всесвіту зосереджено у цьому
магічному кристалі, назва якому – Бібліотека – древня і вічно юна оселя
людського розуму.
Наше суспільство дійшло стійкого висновку, що читання сьогодні –
це важливий засіб засвоєння і розвитку культурної інформації. А
письмові джерела містять основну інформацію про культуру
суспільства. Читання формує якості духовно зрілої, освіченої, культурної
та соціально цінної людини. Захопити читанням – питання непросте.
Сьогодні весь світ занепокоєний тенденцією до зниження читання. Тим
часом, книга і читання займає і повинна займати значне місце в житті
сучасної людини, а традиційну книгу не замінить ні комп’ютер, ні відеокнига Розуміючи важливість проблеми, аналізуючи ставлення до книги
різних категорій населення, Киселівська бібліотека працює над
донесенням книги до читача і активізації читання.
Бібліотека є основним центром інформації у селі, покликаним
збирати, зберігати і надавати користувачам різноманітну інформацію
за їх запитами, адже бібліотека є основним фактором, що спонукає
звертатися до бібліотеки та надає можливості отримання інформації,
пов’язаної з навчанням, самоосвітою, самовдосконаленням, відпочинком,
особистими вподобаннями, познайомитися з новинками книжкового
світу та новими надходженнями літератури, відвідати масові заходи.

Киселівська сільська бібліотека-філіал Чернігівської районної ЦБС
розміщена в приміщенні навчально-виховного комплексу. До контингенту
учнів та вихованців НВК входить одна різновікова дошкільна група та 11
загальноосвітніх класів.

Враховуючи сучасні методи дитячої освіти, колектив НВК плідно
працює над підвищенням рівня знань учнів, у вихованні їх на народних
традиціях та любові до природи і рідного краю. Велике місце відводиться
патріотичному вихованню підростаючого покоління. Всю свою роботу
бібліотека планує разом з НВК. Найактивнішими користувачами є учні.
Бібліотека допомагає у підборі літератури для рефератів, знайомить з
новинками книжкового світу, разом із школярами та педагогічним
колективом готує масові пізнавально-розважальні заходи.

Віра Василівна Чуприна – завідуюча Киселівської сільської бібліотеки

Велика робота проводиться з питань патріотичного виховання
підростаючого покоління, і для цього використовуються різні форми і
методи роботи. Це: мітинг-реквієм «Пам'ять про Вас в нашім серці
жива» (до Дня Перемоги, біля пам’ятника загиблим односельцям); години
пам’яті: «Рокам ніколи пам’яті
не стерти», «Чернігівщина в
роки Другої світової війни»;
години патріотизму; години
доблесті; уроки мужності.
Вже стало традиційним у
дні
проведення
заходів
патріотичної
спрямованості
організовувати екскурсії до
кімнати-музею Новоселівської
сільської
бібліотеки,
де
бібліотекарі Олександра Баран
(Новоселівська бібліотека) та
Віра
Чуприна
(Киселівська
бібліотека) розповідають про
трагічні
страшні
сторінки
лютого 1943-го року, коли були
спалені села Яцево і Бобровиця.
Організовуючи історичний
калейдоскоп «Золота осінь 1943-го», ведучі розповіли про визвольний
період Чернігівщини від німецьких загарбників, а бібліотекар
познайомила присутніх з подіями під час визволення сіл району в
результаті Чернігівсько-Прип’ятьської визвольної операції.
Біля сільської ради було організовано проведення Дня Державного
Прапора України, а в дошкільній групі НВК цікаво пройшла година
державності «З історії державної символіки». Діти дізналися про
державні символи – Герб, Прапор, Гімн, про народні символи України:
квіти, дерева, рослини.
Бібліотека запрошує на години спілкування та години історичної
дати: «Соборна мати – Україна, одна на всіх, як оберіг» (до Дня Соборності
України) та «На Аскольдовій могилі поховали їх» (до Дня вшанування
Героїв Крут.
Разом із вчителькою НВК Тетяною Шарабурою організували
літературно-музичний реквієм, присвячений пам’яті Героїв Небесної
Сотні «За честь, за право бути Українцем!». Непідробний інтерес у

відвідувачів викликала розгорнута виставка фотоматеріалів «Слава
Героям Небесної Сотні!».
Історія
будь-якого
народу
містить періоди, дати, які є
вирішальними і доленосними в
його житті. Ми повинні
пам’ятати і не забувати
героїчні
сторінки,
коли
проливали кров патріоти.
Вірність і мужність – ось
головні риси героїв. Вірність і
мужність – аж до смерті!
Хвилиною
мовчання
вшанували загиблих героїв
Небесної
Сотні,
запалили
свічку пам’яті. Хай палають
свічки пам’яті загиблих героїв
у наших серцях!
Сумній сторінці в історії нашої країни був присвячений і захід до Дня
Захисника
України
«Героям слава і хвала!»
Розгорнута
виставка
друкованих
видань
«Тримають
зброю лицарі твої», на
якій були представлені
статті з газет, книги,
презентувалися
друковані
видання
Киселівської
сільської
бібліотеки про земляків
– учасників АТО «Нам
заповідана мужність і честь» та «Тримають зброю лицарі твої».
Бібліотекар В. Чуприна провела презентацію книги «Борись в ім’я
честі» та годину мужності для учнів 3 – 4 класів «Нам заповідана
мужність і честь», де познайомила учнів з випускниками школи,
жителями сіл Киселівка та Березанка – учасниками антитерористичної
операції на Сході нашої країни.

Не стояла бібліотека осторонь і іншої тяжкої події у житті нашого
народу – голодоморів 1932 – 1933 років – підготувала розгорнуту
книжкову виставку та провели годину історичної правди «У той рік
заніміли зозулі».
Враховуючи інтерес користувачів до подій минулого бібліотека
проводить велику пошукову роботу з історії села. Збирає свідчення і
спогади жителів сіл Киселівка та Березанка, знаходить нові матеріали
та пропонує їх населенню. Це і виставки краєзнавчих матеріалів, і
виставка «Видання бібліотеки про село та його людей», це і надання
окремих інформацій.
Серед методів роботи бібліотеки вагоме місце займає створення
можливостей приблизити бібліотеку до своїх односельців. З цією метою
організовуються бібліотечні акції «Уклін Вам, сивочолі ветерани»,
«Солдат війни не обирає», «Вклоняємось доземно солдату України»,
«Напиши листа солдату», «Подаруй бібліотеці книгу».
Бібліотека проводить бібліотечні акції по домівках, відвідуючи
людей з особливими можливостями – ветеранів війни та праці, інвалідів,
ліквідаторів аварії на ЧАЕС та воїнів-учасників АТО.

Бібліотека разом з НВК прищеплює у дітей любов до рідної землі, до
природи. Організовує книжкові виставки, проводить екологічні
вікторини, калейдоскопи «Світ неповторний та чудовий», «Світ навколо
нас». До річниці великої трагедії людства – аварії на Чорнобильській АЕС,
яка і сьогодні великим болем відгукується в наших серцях, проведена
година пам’яті «Чорнобиля уроків людство не забуде». Вшанували у той
день і наших земляків, які ліквідовували наслідки тієї страшної аварії.

Засідання
літературномистецької вітальні
«Краяни»

Велике місце в роботі бібліотеки відводиться популяризації кращих
творів світової літератури, української літературної спадщини, а твори
наших земляків – пріоритет у роботі цього напрямку.
В рамках тижня Шевченківських читань було розгорнуто книжкову
виставку та проведено літературно-музичну композицію «Ми тебе не
забули, Тарасе!», бібліотека запросила до участі у літературній
вікторині «Знайомство з Шевченком» та конкурсі читців «Я читаю
Шевченків «Кобзар»».
Зацікавили читачів голосні читання творів чернігівської
письменниці Тетяни Пакалюк та їх обговорення.

Діти із задоволенням беруть участь бібліотечних казкових
подорожах, іграх-загадках, іграх вікторинах із циклу «Загадки бабусі
Федори». А наймолодші користувачі – діти дошкільної групи НВК –
подивилися виставку бібліотечного лялькового театру «В гості до
Г. Андерсена» та «В гостях в українських казок»

Влітку
на
території
навчально-виховного комплексу,
де
розміщена
сільська
бібліотека, працює літній табір
дитячого
відпочинку,
тому
бібліотека, опікуючись своїми
користувачами,
намагається
забезпечити їм змістовний,
цікавий відпочинок, пізнавальне
дозвілля
з
книгою.
Діти
знайомляться з новинками, для
них – різноманітні конкурси, вікторини, казкові мандрівки, літературні
ігри, імпровізовані мандрівки. Діти беруть активну участь в цікавих
конкурсах, розгадують загадки, грають в рольові ігри літературних
героїв.

Із нетерпінням чекають діти на
бібліотечні уроки. «Звідки прийшла до нас
книга», «Екскурсія бібліотекою», «Для вас,
«чомучки», «В гості до дядечка Каталога»
– ось теми лише деяких бібліотечних
уроків,
що
посіяли
серед
дітей
зацікавленість, адже саме бібліотека
відкриває двері у світ прекрасного, сприяє
формуванню
особистості
сучасного
українця.
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