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Сучасна бібліотека – це не тільки зібрання книжкових 
колекцій, але й величезний світ соціальних комунікацій для 
людей, об`єднаннях пошуком знань. Реальне майбутнє – у 
тих бібліотеках, які поєднують традиційну культуру 
спілкування з книгою та нові інформаційні технології. Це – 
стратегічний напрям на шляху модернізації української 
бібліотечної системи й перспективи зміцнення партнерських 
відносин зі світовим бібліотечним, інформаційним і 
культурним співтовариством. 

Одним із базових елементів культурної, просвітницької, інформаційної інфраструктури 

району є бібліотеки Чернігівської районної ЦБС. Сьогодні для розвитку інформаційної та 

мовної культури населення, його національно-патріотичного, правового, екологічного 

виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії і 

культури, сприяння розбудові читаючої та мислячої нації бібліотеки важливі як ніколи. 

Організовуючи свою роботу, заклади ЦБС приділяють основну увагу пріоритетам 

діяльності, обґрунтованим у «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого 

розвитку України (до 2025 року)» та Указу Президента України «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»: .розвиток читання та 

підвищення його соціальної ролі через систему соціального партнерства; формування 

інформаційної і технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя окремої 

особи і громади, а також сталому розвитку суспільства вцілому; збереження українського 

культурного надбання в бібліотечних ресурсах; забезпечення свого професійного розвитку 

та підвищення кваліфікації, яке передбачає актуалізацію системи знань, вмінь і навичок. 

Заклади ЦБС сприяють підтримці державних та регіональних програм, спрямованих 

на поліпшення соціокультурного клімату в населених пунктах Чернігівського району. 

Продовжуючи розпочату в цьому напрямку роботу, центральна районна бібліотека вважає за 

потрібне: привернути увагу 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; покращити імідж сільських бібліотек як 

інститутів з популяризації читання; підвищити рівень інформаційної культури; активізувати 

заходи, які б сприяли розвитку читання, самоосвіти, поінформованості, змістовного та 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/334/2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/334/2015
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приємного проведення вільного часу; сприяти розкриттю інноваційних ідей і впровадженню 

нових форм бібліотечного обслуговування. 

Мережа закладів ЦБС. Система кадрів 

Діяльність централізованої бібліотечної системи забезпечують 54 заклади: 

центральна районна бібліотека, центральна бібліотека для дітей (Михайло-Коцюбинське), 

дві міські (Олишівська, Седнівська), 50 сільських бібліотек-філій. ЦБС координує роботу 17 

клубів-бібліотек. 

6 бібліотек-філій ЦБС є опорними і являються базою для проведення масових заходів, 

організації навчання, обміну досвідом. Це – центральна районна бібліотека та центральна 

бібліотека для дітей, Олишівська селищна бібліотека, Новоселівська, Іванівська, Ладинська 

сільські бібліотеки-філії.  

В бібліотеках району працює 64 творчих працівників, з них повний робочий день 

працюють 41 працівник, неповний – 23. Забезпеченість фахівцями становить 51 %. 

Матеріально-технічна база ЦБС 

 Матеріально-технічна база бібліотечної системи району бажає бути значно кращою. 

Дві бібліотеки – Анисівська та Роїщенська – знаходяться в критичному стані, 23 філії 

потребують капітальних та поточних ремонтів: Андріївська, Брусилівська, Ведильцівська, 

Кархівська, Ковпитська, Кувечицька, Левковицька, Малинівська, Мньовська, Мохнатинська, 

Пісківська, Пакульська, Петрушинська, Повидівська, Роїщенська, Рудківська, Серединська, 

Шестовицька сільські, Олишівська та Седнівська селищні бібліотеки.  

8 бібліотек розташовані в окремих приміщеннях (опалюється з них 6), у клубах, 

будинках культури – 28 (з них опалюється – 8), в інших установах – 18 (опалюється 13). 

Ремонтні роботи приміщень в нинішньому році не проводилися. 

 На сьогоднішній день в одній з найбільших в області ЦБС із 54 закладів 

комп’ютеризовано лише 5 філій, розташованих в сільській місцевості (Боромиківська, 

Іванівська, Киїнська, Олишівська, Седнівська), центральна районна бібліотека, відділ 

обслуговування центральної бібліотеки та районна дитяча бібліотека. Кількість комп’ютерів 

налічує 12 одиниць, принтерів – 6 одиниць, багатофункціональних пристроїв – 2 та 1 сканер. 

Телефонний зв'язок із бібліотечними філіями відсутній. 
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 Протягом багатьох років в закладах не оновлювалися меблі, технічних засобів вкрай 

не вистачає для повноцінного надання сучасних послуг населенню, коштів для 

обслуговування електронно-розмножувальної техніки виділяється недостатньо. Не в 

достатньому обсязі забезпечена ЦБС канцелярськими засобами та бібтехнікою. Не має 

централізована бібліотечна система і автотранспорту. Виїзди до сільських філій з метою 

надання методичної та практичної допомоги працівники ЦРБ здійснюють за власні кошти, 

адже фінансування в цьому напрямку обмежене. Не оплачуються витрати на відрядження і 

працівникам сільських закладів. 

Формування і використання бібліотечного фонду ЦБС 

Ефективність роботи кожної бібліотеки залежить від стану її бібліотечного фонду. На 

сьогодні бібліотечний фонд району становить 605,1 тис. прим. друкованих видань, 

електронних та аудіоматеріалів.  

У 1-у півріччі 2016 року Чернігівська районна ЦБС отримала цікаві видання від 

обласної бібліотеки імені В. Короленка та обмінного фонду Національної парламентської 

бібліотеки України.  

 

Рік Надходження друкованих, електронних, 

аудіоматеріалів 

Сума надходжень 

2015  3,2 тис. прим. 73,4 тис. грн. 

2016 (1-е півріччя) 2,3 тис. прим. 68,2 тис. грн.. 

 

Підписка періодичних видань складає 1,4 тис. прим. на суму 16,0 тис. грн. 

Протягом півріччя із фондів ЦБС вибуло 0,6 тис. прим. видань на суму 1,5 тис. грн. 

Забезпеченість користувачів документами – 21,8 прим. на одного користувача, 

обертаність фонду – 0,9. 

З метою збереження і примноження бібліотечних фондів в районі продовжують діяти 

акції «Збережемо бібліотеку для читача» та «Подаруй бібліотеці книгу», які збирають чимало 

благодійників. 
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Виконання планових показників закладами ЦБС у 1-у півріччі 2016 року: 

Організація діяльності ЦБС 

Наші соціальні партнери – вся громада 

Координуючи свою роботу з органами місцевого самоврядування, активами сільських 

громад, суспільними організаціями на селі, заклади централізованої бібліотечної системи 

здійснюють свою діяльність на основі і згідно з діючим Законодавством України і є історико-

культурною, інформаційною, освітньою, просвітницькою установою, яка має організований 

фонд документів, надає їх для тимчасового використання жителям району та сприяє 

виконанню регіональних програм. 

Досвід роботи показує, що успішною вона стає завдяки соціальному партнерству, 

діловим та творчим зв’язкам із громадськістю, культурно-мистецькими закладами, 

соціальними службами. Приємно відзначати, що до співпраці з бібліотеками долучаються:  

Чернігівська обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців (голова Олександр 

Коваленко, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України) 

та Чернігівська районна організація Спілки краєзнавців України (Андрій Курданов, 

голова районної організації); 

Інститут національної пам’яті України (Сергій Горобець, кандидат історичних наук); 

спілка воїнів АТО Чернігівщини (голова – Альберт Черешко) та центр психолого-

соціальної допомоги «Ресурс» (голова центру Світлана Ющенко); 

Товариство «Чернігівське земляцтво у місті Києві»; 

районна ветеранська організація; 

Всього 
користувачів 

 
Відвідування 

 
Кількість книговидач 

Охоплення 
читанням 
населення 

району 

Прогнозовано 
на рік 

Виконано 
 

Прогнозовано 
на рік 

Викон. 
 

Прогнозовано 
на рік 

Виконано 
 

51,9 тис. 
жителів у 

районі 

28,0 тис. 
користувачів 

21,9 тис. 
користувачів 

78 % 

112,0 тис. 63,3 
тис. 
56 % 

560,0 тис. 
примірників 

248,3 
тис. прим. 

44 % 

 
 

42 % 
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служба у справах дітей та молоді Чернігівської районної державної адміністрації; 

Національна спілка письменників України (Надія Галковська, Олена Печорна, ін.); 

Національна спілка художників України (народний художник України Володимир 

Ємець, заслужений майстер народної творчості України Микола Панько); інші. 

У бібліотечних заходах активну участь приймають священнослужителі: настоятель 

церкви Різдва Пресвятої Богородиці протоієрей Отець Іоан (Олишівка); настоятель 

Свято-Миколаївської церкви отець Георгій (Жукотки), ін. 

Фінансову підтримку в реалізації бібліотечних ініціатив надають: ДП 

«Чернігіврайагролісгосп»; КП «Чернігіврайагробуд»; ПОП ім. Войкова; ДОЧП «Левона-

С»; фермерське господарство «Володимир»; ПБП «Вимал»; ДЮСШ «Колос»; 

Чернігівське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів; ПАТ НПО 

«Чернігівеліткартопля»; ТОВ «Зернозлата» та ін. 

Серед методів нашої 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), «Бібліотека – 

воїнові України», інші. Традиційно працівники бібліотек відвідують таких своїх односельців 

вдома, доставляють друковані видання, запрошують до зустрічей. Опікуються бібліотекарі і 

своїми довгожителями. Зібрані спогади, їх впорядкування, публікації про життєві дороги – 

викликають неабиякий інтерес у односельців. Набутий досвід утвердив нас у переконанні, 

що перевагу в обслуговуванні людей особливих категорій слід надавати індивідуальній та 

соціальній бібліотечній роботі.  

Як дієва форма діалогу бібліотеки і громади є організація круглих столів, громадських 

обговорень, практичних конференцій, презентацій, соціологічних досліджень.  

Наші соціологічні дослідження 

Останнім часом все помітнішим стає інтерес до соціологічних аспектів бібліотечної 

діяльності – як серед владних і адміністративних структур так і серед жителів громади, і, 

відверто кажучи – не завжди на користь сільської книгозбірні. Сьогодні бібліотеки району 

проводять власні дослідження, аналізуючи свою роботу, вивчаючи потреби в просвітництві 

сільського населення.  
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Бібліотекарі, які організували в своїх громадах опитування «Чи потрібна в селі 

бібліотека?», дійшли висновку, що інформаційні потреби населення зростають, а стан 

можливостей бібліотеки бажає набагато кращого та лише частково може задовольняти 

потреби в інформації сучасного користувача. Та найголовніше визначення все ж було 

отримано – громада не втратила інтересу до бібліотеки та бажає мати в своєму селі 

сучасного супутника свого дозвілля та навчання.  

 

Організація обслуговування населення. Популяризація різних галузей знань 

Аспекти роботи  

в напрямку національно-патріотичного виховання населення 

 

Сьогодні, коли історія активно твориться саме у нинішньому часі, коли від 

правильності обраного шляху залежать не тільки долі громадян нашої держави, але й 

визначення пріоритетів суспільства загалом, тема національно-патріотичного виховання в 

практиці роботи бібліотек району стала як ніколи актуальною. З метою її посилення заклади 

централізованої бібліотечної системи організовують комплекс заходів, спрямованих на 

об’єднання громади навколо книгозбірень. 

Популяризуючи основні положення Конституції України, бібліотечні заклади 

району сприяють формуванню поваги до загальнолюдських цінностей, знання та 

дотримання законів своєї країни, формуванню активної життєвої позиції та самосвідомості. В 

дні відзначення державного свята жителям населених пунктів бібліотеками було 

запропоновано тиждень права «Конституція – основа нації й держави». Протягом тижня 

бібліотечні заклади району спрямовували свою роботу на популяризацію Основного Закону 

нашого життя – Конституції України та основних її положень. В організації заходів 

бібліотеками використовуються різноманітні форми і методи. Насамперед, це розгорнуті 

книжкові виставки та тематичні полиці, їх відкриті перегляди, куточки права, діалоги з 

читачами різних категорій. У день Конституції України бібліотеки ЦБС розгорнули книжкові, 

документальні, ілюстративні виставки «Ми єдиний народ», «Основний Закон України», 

«Конституція гарантує – Конституція зобов’язує». 
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 Олишівська селищна бібліотека з нагоди свята запросила громаду взяти участь в 

історичній панорамі Основного Закону «У згусток спресований мудро і чисто, Він змістом 

став наших  діянь і мрій». Відвідувачі заходу спілкувалися, активно обговорювали та 

дискутували щодо чинного законодавства в Україні та кожний висловлював свою думку. 

Завідуюча бібліотеки Тетяна Шеремет озвучила представлену книжково-ілюстративну 

виставку «Є Конституція – є міцна незалежна держава».  

 Ладинська бібліотека представила читачам усний журнал «Основний Закон України», 

на сторінках якого розгорнула основні етапи історичного становлення Конституції України від 

часів Пилипа Орлика до сьогодення. На читацькі діалоги «Конституція України: твої права та 

обов’язки» запросили бібліотеки Роїща та Павлівки. День правової книги та день запитань і 

відповідей «Конституція – основа нації й держави» підготували бібліотекарі Черниша та 

Пльохова. Інформаційні години, інформаційна мозаїка та інформіна «В лабіринтах закону» 

відбулися у Кувечицькій, Новобілоуській, Серединській, Слобідській бібліотеках.  

 У Петрушинській бібліотеці до уваги користувачів було розгорнуто виставку-діалог 

«Конституція – основа моєї держави», де читачам пропонувалася правознавча, історична та 

довідкова література. Біля виставки особливо активною була молодь: відповідала на 

питання бліц-вікторини та критично висловлювала свої думки щодо прав і свобод молодої 

людини в Україні.  

Тільки єдність, а не протистояння торують шлях до міцної, шанованої світом 

незалежної соборної держави – таким був лейтмотив відзначення разом з центральною 

бібліотекою району одного з найважливіших державних свят – Дня Соборності України. В 

стінах Чернігівської районної державної адміністрації цього дня відбулась благодійна акція 

«З Україною в серці», в якій взяли участь бібліотекарі району, їх родини та майстри-аматори. 

Працівники центральної районної бібліотеки представили книжкову виставку «Моя Україна – 

соборна держава», один із розділів виставки «Герої не вмирають» організатори присвятили 

нашим воїнам-землякам, що перебувають в зоні АТО та героям, яких, нажаль, вже немає 

серед нас. Родзинкою благодійної композиції стали декоративні вироби бібліотекарів Віри 

Чуприни, Ірини Панченко, майстрині вишивки бісером Валентини Соколенко, дитячі вироби 

та «фото-сушка» календарів із світлинами бібліотекарів району. Всі виручені кошти від 

продажу направлені на підтримку воїнів 1-ї окремої Гвардійської танкової бригади, які 

перебувають в зоні АТО. 
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Знаменній події було присвячено свято єдності «Соборність духу України – навіки в 

думах і серцях» у Олишівській селищній бібліотеці. 

Читальна зала зустрічала розгорнутою книжковою виставкою «Україна навіки 

Соборна». Видання, представлені на виставці, висвітлюють ідеї побудови української, 

соборної держави та розповідають про славетних синів українського народу, які боролись за 

об’єднання всіх демократичних сил українства словом і багнетом, намагаючись відродити 

незалежну, соборну, українську державу. Презентована книжкова виставка пропонує 

замислитись над історією нашої країни, її сьогоденням та майбутнім. 

Розповідь ведучих – завідуючої бібліотеки Тетяни Шеремет та директора будинку 

культури Ніни Назаренко – про буремні 1918 – 1919 роки викликала у присутніх почуття 

гордості за свій народ, який вперше за шістсот років зробив серйозний крок до об'єднання 

більшості етнічних українських земель в єдину державу. 

У своєму виступі депутат районної ради Василь Ярмоленко ґрунтовно висвітлив 

історичне значення Соборності України та пов’язав її із сучасними тенденціями розвитку 

незалежної української держави. 
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Про те, як українці мріяли про єдність та власну державу, про те, як постала соборна, 

об’єднана Україна, про величний Акт Злуки піднесено розповідала директор Олишівської 

загальноосвітньої школи Тетяна Шевченко. 

Завідуюча Олишівської амбулаторії Ганна Чоп в привітальному слові підкреслила, що 

в якому б куточку України ми не народилися, якою б мовою ми не розмовляли – наші серця 

об’єднані любов’ю до України. 

Не залишили байдужим жодного учасника заходу і вірші Ніни Меледіної, простої 

сільської жінки, яка закликає своїми творами любити Україну та рідну мову. 

На святі прозвучали вірші старшокласників Влада Зоренка та Максима Дрозда, 

написані напередодні свята. Присягалися Україні, високо тримаючи прапори та виконуючи 

пісню Олександра Пономарьова «Заспіваймо пісню про Україну», учні 7-х та 9-х класів 

місцевої школи. Віночок українських пісень подарувала художній керівник будинку культури 

Світлана Постол. 

Дружина воїна АТО офіцера-розвідника Андрія Скорохода Яна під час заходу 

передала бібліотеці прапор-оберіг, який охороняв її чоловіка в багатьох розвідувальних 

операціях. Цей прапор покладе початок створенню виставкової експозиції, присвяченої 

мужнім захисникам єдності та територіальної цілісності України. 
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 Тиждень воїнської доблесті «В ім’я України і честі» організувала для громади 

Хмільницька сільська бібліотека та її завідуюча Ганна Якименко. Серед заходів тижня – 

розгорнута фотоекспозиція «Життя – не чернетка, його не можна переписати по-новому». Із 

світлин вдивляються очі хлопців-односельців, що виконували свій воїнський обов’язок в 

Афганістані – Юрія Кобця, Володимира 

Ніговського, Сергія Мазкового, Вадима 

Буцика, Миколи Максименка, Володимира 

Борко. А поряд – їх біографічні нариси, за 

короткими словами котрих – долі.  

 Не можна переписати і життя Миколи 

Якименка, який понад рік знаходився в зоні 

АТО, п’ять місяців – під Дебальцево. Про 

мужнього чоловіка, розповіла його дружина 

Ганна Якименко, демонструючи світлини з 

фронту.  

Читачі із захопленням зустріли презентацію нової книги луганської письменниці Світлани 

Талан «Оголений нерв» – про АТО, про життя і високі людські почуття. 

В Михайло-Коюбинському центральна 

бібліотека району разом з громадою 

вшанували памʼять загиблого воїна АТО 

Івана Миколайовича Томилка, якому цього 

дня могло б виповнитися тридцять років. 

Близькі та рідні зібралися, щоб відкрити 

памʼятник. Слова підтримки та вдячності 

висловили перший заступник голови 

Чернігівської райдержадміністрації Анатолій 

Кругол, голова Михайло-Коцюбинської 

громади Микола Завальний.  

Емоційними були спогади військових 

побратимів Івана. Вони розповіли, яким 
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товаришем він був. Бібліотекар Олена Печорна передала дружині героя «Календар 

знаменних і памʼятних дат Чернігівського району», де вміщено спогади рідних і близьких 

людей Івана. Після освячення памʼятника присутні поклали квіти й висловили впевненість, 

що в країні все буде добре, адже підростає покоління, для якого загиблі воїни – справжні 

герої і пам'ять про них житиме вічно. 

 

22 червня 2016 року виповнилося 75 

років з часу віроломного нападу німецької 

нацистської армії на територію України. В 

ці дні заклади Чернігівської районної ЦБС 

запрошують згадати тих, хто поліг на полі бою, 

кого закатували в нацистських застінках, 

концентраційних таборах, розстріляли у в'язницях, всіх тих, хто став для нас прикладом 

патріотизму, незламної волі і героїзму, хто і понині живе у нашій вдячній пам’яті.  

Сторінки найкривавіших подій в історії людства, зафіксовані в архівних і музейних 

документах, художніх і документальних творах, фотографіях і плакатах, у спогадах земляків, 

старанно зібрані протягом багатьох років, представлено на розгорнутих книжкових 

виставках, виставка-меморіалах, експозиціях фото-документальних матеріалів: «Як довго ця 

війна тривала» (центральна районна бібліотека); «В пам'ять народу болем врізалася війна», «З 

далеких сторінок війни», «Їх імена мені ніколи не забути», «Вклонися тим, хто погас, щоб світило 

життя» (заклади ЦБС). Чимало цікавих виставкових матеріалів привертають до себе увагу: 

копії архівних документів, публіцистичні і художні твори, роздуми і спогади наших 

односельців, світлини часів війни, що свято зберігаються у родинних альбомах. Все частіше 

з цікавістю розглядають читачі «Книгу Пам’яті України», віднаходячи в ній імена членів своєї 

родини, односельців, просто знайомих, вшановуючи їх світлу пам'ять біля виставки однієї 

книги «Їх імена у Книзі Пам’яті».  

 

Киїнська громада активно долучилася до заходів проведення Дня пам’яті та 

примирення і вшанування ветеранів Другої світової війни на честь 71-ої річниці 

Перемоги над нацизмом. Ветеранам та вдовам були вручені вітальні листівки та подарунки. 

Завідуюча бібліотеки Світлана Семенець представила виставку-реквієм «Рокам ніколи 
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пам’яті не стерти». Учнівське об’єднання «Лідер» Киїнської загальноосвітньої школи та 

сільська бібліотека організували патріотичну акцію «Маки пам’яті» та запросили на зустріч з 

учасниками АТО Василем Маклюком та Юрієм Юрченком. Відбулося вшанування загиблих 

та покладання квітів до обеліску Слави, пам’ятної стели киїнським підпільникам, Книги 

пам’яті. Ветеранів, вдів, воїнів-учасників АТО вітала сільський голова Людмила Хомазюк та 

учні школи. Настоятель місцевого Святомиколаївського храму отець Георгій відправив 

панахиду за загиблими. Дитячий колектив при Центрі дозвілля для молоді під керівництвом 

Ганни Опанасенко та сільський ансамбль «Криниченька» підготували тематичну програму. 

 

 
 

Відзначаючи День пам’яті та примирення, біля Меморіалу загиблим воїнам та 

Меморіалу учасникам АТО зібралися мешканці М.-Коцюбинського на урочистий мітинг-

реквієм, присвячений 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі. До присутніх з 

вітальним словом звернувся голова селищної ради Микола Завальний. Хвилиною мовчання 

та покладанням квітів вшанували безсмертний подвиг відважних синів і дочок нашого 

народу. Кращі гімназисти несли почесну варту пам’яті. Віршовані рядки подяки прозвучали 

від найменших учнів гімназії. Бібліотека запросила переглянути книжково-інформаційну 
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виставку «Подвиг не має забуття», присвячену борцям за свободу рідної землі. Вшанування 

продовжились тематичною програмою аматорів сцени будинку культури. 

 

 
 

До Киїнки завітали незвичайні гості – представники Державного науково-

випробувального центру Збройних Сил України, учасники бойових дій (АТО). На зустрічі  
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розповіли про свій центр, який займається випробуванням новітніх та модернізованих 

зразків озброєння та військової техніки. Випробування проходять на полігоні в селищі 

Гончарівське, після чого техніка приймається на озброєння ЗСУ та відправляється 

безпосередньо у зону бойових дій на сході України.  

Дітям продемонстрували сучасний бронежилет, військову каску, захисні військові 

окуляри, які не пошкоджує навіть постріл пістолета Макарова. Діти переглянули фільм про 

випробування видів озброєння та їх практичне застосування під час захисту територіальної 

цілісності та суверенітету України, з цікавістю вислухали гостей та змогли приміряти 

представлені зразки військової амуніції. Завідуюча сільської бібліотеки Світлана Семенець 

презентувала гостям книгу про учасників АТО з Чернігівського району «Борись в ім’я честі», 

виданої з друку централізованою бібліотечною системою та краєзнавцями району. 

 

22 лютого на своє чергове засідання «Нескорені околиці – нескорений народ» 

запросила літературно-мистецька вітальня «Краяни», вшанувати пам'ять жертв спаленого в 

роки війни села Яцево (нині – Новоселівка). В бібліотеці зібралися дорослі, молодь, діти, всі 

ті, кому небайдужа пам'ять про дідів, кому в серці відлунює сьогоднішній біль України. Щоб 

передати палаючу згадку сьогоднішньому поколінню і застерегти від біди, що грозить із 

палаючого сходу. 
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Пошукові матеріали бібліотеки, спогади односельців збирають навколо себе все 

більше зацікавлених та небайдужих. Сторінками легендарної і трагічної історії сіл Бобровиця 

і Яцево, що зберігаються у бібліотечному музеї, провела своїх односельців завідуюча 

бібліотеки Олександра Баран. 

Скорбота і біль усіх постраждалих від фашистських нелюдів відлунювалися в словах 

літературно-музичного реквієму «Нескорені околиці – нескорений народ», виконаного 

працівниками Киселівської, Терехівської, Новоселівської, Павлівської бібліотеки та будинку 

культури. Розчулила своїм виконанням патріотичних пісень Аня Барбаш, юна читачка 

бібліотеки та активна учасниця літературної вітальні. 

Не стримували слухачі сліз, коли звучали слова про день сьогоднішній, такою високою 

ціною збережений для нас в роки війни. Присутні із вдячністю згадали своїх воїнів-

захисників, що воюють на сході держави, пом’янули героїв Майдану, загиблої, але навіки 

живої в наших серцях, Небесної Сотні. 

 

Краєзнавство – пріоритетний напрямок діяльності ЦБС 

 

Бібліотечне краєзнавство завжди було одним з пріоритетних напрямів роботи 

Чернігівської районної ЦБС, адже зміни в суспільстві та подіі в країні обумовили стійкий 

інтерес різних категорій читачів до історії краю, його історико-культурної спадщини, видатних 

людей. Впровадження нових інформаційних технологій в практику роботи книгозбірень 

дозволяє на якісно новому рівні організовувати цю діяльність та здійснювати інформаційно-

бібліотечне обслуговування користувачів. Підтвердженням цьому є робота ряду бібліотек 

району не тільки тих де є багато молоді, а й бібліотек-філій, де молоді майже немає. 

Просвітницька робота в основному базується на місцевому матеріалі, найчастіше це – 

збирання, впорядкування та використання інформації про історію села і району, відродження 

імен визначних земляків, записи переказів та спогадів старожилів. Громада з довірою 

доручає своєму бібліотекареві бути місцевим літописцем – бібліотекарі більше 20 населених 

пунктів відповідають за ведення Літописів територіальних громад. Щоб робота була плідною, 

системною і ґрунтовною, бібліотекарі району працюють за програмою «Пишемо літопис 

рідного краю», яка охоплює відображення і популяризацію історичного минулого краю, 

розвиток на його території національних культур, реалій соціально-економічного і 
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громадського життя району та області, висвітлення знань про природу Чернігівщини, її 

охорону та екологічний стан, долучає до мистецької спадщини. Враховуючи смаки та 

вподобання односельців, бібліотекарі пропонують заходи, які вже стали популярними: 

літературно-музичні вечори, презентації видань, години історичної пам’яті, вечори-портрети, 

розважально-пізнавальні програми, впроваджуючи й інноваційні методи. Необхідно 

зазначити, що переважна їх більшість організовується із залученням найширших кіл 

сільської інтелігенції – вчителів, краєзнавців, представників органів місцевого 

самоврядування, членів творчих спілок, активістів.  

Творчі краєзнавці Чернігівського району за минулий рік розробили і впровадили у 

сільських громадах 29 проектів, встановили 8 інформаційних стендів, на основі вже відомих і 

нововиявлених архівних і документальних джерел видали чотири збірники статей і 

матеріалів. За ними – невтомна і копітка, творча праця людей, які повертають із небуття 

забуті події та імена, допомагають нам краще і глибше пізнати минуле, осмислити 

сьогодення. Серед них і бібліотекарі. Недарма називають їх літописцями рідного краю. 
Чергову підсумкову конференцію розпочали не традиційним звітом, а літературно-

мистецькою композицією, підготовленою працівниками районної централізованої 

бібліотечної системи. 

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, переглянути фрагмент 

вечора-елегії «…буде син, і буде мати, І будуть люди на землі…» (Новоселівська, 

Киселівська, Терехівська, Павлівська бібліотеки та Павлівський будинок культури). 

 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. 
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В центрі художнього дійства, представленого учасниками районної літературно-

мистецької вітальні «Краяни», – жінка-мати з її нелегкою, часом трагічною, але величною 

долею.  

Логічним його продовженням став виступ поетеси Надії Галковської, яка присвятила 

свій вірш «Голос патріотки» нашій мужній льотчиці Надії Савченко. 

А після такого зворушливого літературно-патріотичного прологу – безпосередньо до 

головної теми конференції: підбиття підсумків діяльності за 2015-й рік. Зроблено чимало 

справ, до яких причетні бібліотекарі району. Побачили світ нові краєзнавчі видання, 

продовжено встановлення інформаційних стендів у селах району, започатковано 

обговорення краєзнавчих проектів безпосередньо у територіальних громадах. Один з них – 

випуск конвертів, поштівок та марок, присвячених окремим історичним подіям, відомим 

землякам.  

З кожним роком охочих вивчати історію рідного краю, досліджувати маловідомі, 

відкривати нові її сторінки стає все більше. Активно і плідно запрацював в останні роки 

краєзнавчий осередок у Черниші. Зібрані матеріали поповнюють експозицію музею, яким 

опікується Людмила Потапенко, завідуюча бібліотекою.  
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Краєзнавці району готують не тільки друковані видання, мають і власну відеокнигу 

«Пізнай свій рідний край». Її черговий том, підготовлений спільно з творчої групою програми 

«На сільських перехрестях» також презентовано на конференції. (За матеріалами 

Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії Сівер Центр та районної організації 

краєзнавців). 

 

Презентовано нове видання Чернігівського району. У лютому на сесії 

Чернігівської районної ради презентовано нове видання: «Календар знаменних і пам’ятних 

дат по Чернігівському району на 2016 рік», підготовлене і випущене з друку працівниками 

централізованої бібліотечної системи та краєзнавцями району. 
Видання має рекомендаційний 

характер і не претендує на вичерпність. На 

його сторінках подано перелік найцікавіших 

дат з історії та сьогодення населених пунктів 

Чернігівського району на основні ювілейних 

дат року. Нове видання стане у нагоді 

бібліотечним і музейним працівникам, 

краєзнавцям і журналістам, учням, 

студентам і освітянам. Практичне 

застосування викладеного матеріалу 

можливе під час підготовки та проведення 

Днів села, ювілеїв та презентацій сільських 

громад у 2016 році. Нове видання побачило 

світ за підтримки високопатріотичної людини нашого району – засновника СТОВ “Десна” 

(с.Боромики), генерального управителя Миколи Дмитровича Пономаренка.  
 

Історія Олишівки в поштових конвертах. Під час підготовки до презентації 

краєзнавчих проектів в Олишівці підтримали пропозицію історика-краєзнавця Ярослава 

Волерта щодо розробки та присвяти колишньому козацькому містечку поштових конвертів та 

марок. Вже зібрано багато інформації про славетних земляків Олишівки, а тому 

визначилися, кому будуть присвячені перші конверти: художнику Олександру Савченко-
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Більському (1900–1991), генерал-хорунжому флоту УНР Володимиру 

Савченко-Більському (1867–1955), оперному співакові Михайлу 

Томашевському (1880–1960). Також на одному з конвертів зображено 

пам’ятник гетьману України Богдану Хмельницькому, який з 1967 року 

стоїть в центрі селища. До конвертів виготовлено марку із зображенням 

герба Олишівки. На зворотній стороні конверта зазначено, що це є 

приватний сувенірний випуск. А ось марка виготовлена за проектом 

Укрпошти “Власна марка”. (А.Курданов, Я.Волерт).  

Поштові конверти та марки неодноразово презентувалися на 

загальнорайонних бібліотечних заходах. 
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«Село Сивки: хроніки Другої світової війни». У квітні в студії інформаційно-аналітичної 

програми "Діалог" за ініціативи директора Чернігівської районної ЦБС, депутата районної 

ради Федоса Носенка, відбулася зустріч із мешканцями села Сивки – Олександром 

Савостою, Петром Бабичем та Василем Ващенком.  
Предметом розмови стали події 1967 — 1970 років, коли жителів села було виселено з 

території майбутнього Київського водосховища. Але Сивки не було затоплено як 

планувалось. Гості студії розповіли телеглядачам про те як відбувалось переселення та що 

залишилося від села на сьогоднішній день. 

Телепередача збудила інтерес, і вже у травні у М.-Коцюбинському зібрав гостей 

історико-краєзнавчий екскурс «Село Сивки: хроніки Другої світової війни», підготовлений 

центральною бібліотекою та краєзнавцями району. 

 Вшанування розпочалося з мітингу біля Меморіалу загиблих воїнів. Слова вдячності 

та пам’яті сказали голова Чернігівської райдержадміністрації Віктор Корж, голова 

Чернігівської районної організації ветеранів Анатолій Скуратович та голова районної 

ветеранської організації воїнів АТО Сергій Левченко. До Меморіалу гості поклали квіти та 

вшанували загиблих хвилиною мовчання. 

 Ідеєю підготованого районною бібліотекою заходу стало вшанування конкретних 

людей, які не шкодували власного життя для захисту рідної землі, олюднення Перемоги над 
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нацизмом. Своїми спогадами зі сцени Михайло-Коцюбинського районного будинку культури 

поділилися із земляками уродженці села Сивки – учасник бойових дій Дмитро Навозенко, 

який нині мешкає у Москалях, Марія Кравченко із Жукоток, що так і не діждалася з війни 

батька, Марія Кисла з Чернігова, яка з гордістю розповідала про нагороди свого батька та 

про його повоєнне життя, чернігівець Петро Бабич повідав сімейну історію про долю своєї 

матері. Громадський діяч Віталій Бекешко вручив подарунки учаснику бойових дій Другої 

світової війни Дмитру Навозенку та Ганні Бабич із с. Жукотки, яка втратила чоловіка на війні 

та самостійно піднімала дітей. 

 Несподіваним подарунком для 

сивківців стали матеріали, зібрані головою 

Чернігівської районної спілки краєзнавців, 

заступником голови ЧРДА Андрієм 

Курдановим. Ці матеріали вони зможуть 

використати для створення сивківського 

земляцтва чи відкриття музею історії давно 

вже неіснуючого села.  

Завдяки ведучим краєзнавчого екскурсу 

Інні Шовкун та Олені Сердюк, працівникам 

районної бібліотеки, спілкування було 

душевним і швидше нагадувало зустріч 

давніх друзів, ніж офіційний захід. 

 

Бібліотеки району – на зборах територіальних громад. 25 лютого Роїщенська 

бібліотека-філія ЦБС стала учасницею загальних зборів представників громади, які 

відбулися у приміщенні актової зали сільськогосподарського ТОВ ЧІМК. Аби надати 

щонайповнішу інформацію про свою роботу та привернути увагу учасників зборів до 

проблем бібліотечного закладу, завідуюча бібліотеки Валентина Бабич розгорнула 

інформаційну виставку матеріалів «Роїще: бібліотека і громада». Робота зборів проходила у 

день, коли вся Україна відмічала 145-річний ювілей Лесі Українки, тож представлена 

бібліотекою озвучена книжкова виставка «У її серці те, що не вмирає» про життєвий і 

творчий шлях поетеси викликала жвавий інтерес у відвідувачів. Не оминула громада увагою 
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і поетичну творчість власних своїх поетів – із цікавістю знайомилась із їх новими творами на 

представленій бібліотекою виставці «Поетична творчість односельців». 

 

Цього ж дня у приміщенні 

сільської ради у Левковичах 

зібралось багато народу, 

вирішували багато різних 

питань. Зокрема було 

поставлено питання про 

закриття культурного закладу 

на теріторії сільської ради. Вся 

громада проголосувала проти. 

У фойє місцевою бібліотекою 

була представлена виставка 

краєзнавчих видань. 

«Благословенні наші села, 

благословенний отчий світ» – така тема 

презентації роботи Клочківської сільської 

бібліотеки-філії ЦБС на сході громадян 

Черниської територіальної громади. Озвучена 

експозиція матеріалів, розгорнутих 

бібліотекою, розповіла про історичні події, що 

відбувалися у Клочкові протягом багатьох років 

і різних періодів політичного життя країни, та 

найбільше бібліотекар Тамара Сергусь 

акцентувала увагу на краєзнавчих виданнях 

останніх років. Заслуженою популярністю 

серед читачів користується книга «Борись в ім’я честі» – своєрідний літопис доблесті 

односельців у зоні антитерористичної операції на сході країни. Літературно-музична 



25 
 

композиція, підготовлена учасниками художньої самодіяльності, вдало доповнювала 

розповідь бібліотекаря та привертала увагу своїм щирим колоритом.  

 Громаду цього дня відвідало чимало гостей, серед них – В.А.Поліщук, депутат 

районної ради, С.Ф.Апанасенко, керівник ТО «Шевченко», представники виробничих 

підприємств та громадських організацій. 

 

4 травня увазі відвідувачів Киселівська сільська бібліотека представила розгорнуту 

виставку краєзнавчих матеріалів «Живуть разом: село і славні люди». На її сторінках – вся 

історія рідного краю, розповідь про людей, які творили його історію, та людей, що живуть 

поруч. 

Цього разу до бібліотеки завітали 

учні школи – більше дізнатися, чому 

рідне село має таку назву? хто проживав 

тут із 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 видань бібліотеки: «Нам заповідана мужність 

і честь», присвяченого воїнам АТО, та «Чорнобиль… Трагедія… Пам'ять…», виданих 

Киселівською сільською бібліотекою за сприяння центральної районної бібліотеки до 30-ї 

річниці Чорнобильської трагедії та присвяченого ліквідаторам аварії на АЕС з Киселівки. 

В подарунок від бібліотеки, крім гарних розповідей і сувенірів, відвідувачі отримали ще 

й солодощі. 
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Популяризація серед населення екологічних знань 

 

30-річчю Чорнобильської трагедії. Маршрутами загальнорайонної краєзнавчо-

пошукової експедиції 

Загальнорайонна краєзнавчо-пошукова експедиція «Тридцятий рік пливе над краєм 

біди Чорнобильської дзвін», присвячена 30-м роковинам Чорнобильської катастрофи, 

продовжує крокувати селами і містечками району. Ініціювала цю роботу центральна 

бібліотека району, а за свою мету взяла проведення комплексної багатофункціональної 

пошуково-дослідницької 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. 

До участі в краєзнавчо-пошуковій експедиції запрошувалися колективи бібліотечних та 

клубних закладів району, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, різні категорії 

населення, громадські установи та організації, діяльність яких спрямована на патріотичне та 

екологічне виховання різних категорій населення, музеї, архівні установи, засоби масової 

інформації. 

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 працівники бібліотечних закладів, впорядковуючи зібрані документи 

та фотоматеріали, створили базу даних про учасників ліквідації аварії та переселенців із 

заражених територій до населених пунктів 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 вийшла із друку і, безперечно, знайде своїх 
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шанувальників. (Долі, обпалені Чорнобилем: Чернігівський район / Чернігівська районна 

організація краєзнавців, Чернігівська районна централізована бібліотечна система, 

Чернігівська центральна районна бібліотека ; упоряд. О.П.Колесник; ред. О.І. Іваненко; 

відп. за вип. Ф.М. Носенок. – Чернігів, 2016. - 277 с.).  

 

 
 

У книзі висвітлено внесок Чернігівського району в ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС, 

наведено спогади учасників цих подій. Це перша спроба зібрати й систематизувати 

інформацію про учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та переселенців в межах 

Чернігівського району. Посібник стане у нагоді музейним і бібліотечним працівникам, 

краєзнавцям і журналістам, студентам і викладачам вузів. 

Презентація видання відбувалась 26 квітня, в день, коли 30 років тому суміш із 

розплавленого металу, піску, бетону і частинок палива розтікалася під реакторними 

приміщеннями Чорнобильської АЕС, а кращі представники наших громад ставали лицем до 

біди і своїм здоров’ям і життям допомагали протистояти вселенському лихові. 

У залі районної державної адміністрації зібралися учасники ліквідації техногенної 

катастрофи, представники громад району, колективний автор видання – працівники 

бібліотечних закладів та краєзнавці, всі ті, кому не байдужа біль чорнобильського лиха. До 

присутніх звернулися голова районної державної адміністрації Віктор Корж та голова 
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районної ради Олександр Ларченко, які від імені всіх жителів району висловили учасникам 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС глибоку вдячність за їх великий подвиг, за те, що зробили 

для нас і всіх майбутніх поколінь та вручили їм Грамоти та Подяки. 

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих учасників ліквідації аварії, 

померлих від наслідків радіаційного впливу. 

Про те, як видання побачило світ, яку роботу провів колектив, аби зібрати, 

систематизувати та представити громаді таке потрібне видання, розповів директор 

централізованої бібліотечної системи Федос Носенок. 

Кавалер ордена княгині Ольги, поетеса Надія Галковська прочитала власний вірш 

«Героям Чорнобиля слава!». Народний аматорський хоровий колектив «Джерело» Михайло-

Коцюбинського районного будинку культури та жіночий ансамбль Левковицького будинку 

культури подарували присутнім пісні чорнобильської тематики. 

 
 

«Це не просто аварія – це трагедія людства, масштаби якої на той час ніхто не 

розумів, да і ніколи було, адже всі сили були зосереджені на рятувальних роботах, ліквідації 

наслідків, боротьбі з невидимим ворогом – радіацією», – суворо але правдиво звучало у 

розповідях представників ліквідації тієї страшної аварії. Важко переоцінити той жертовний 

вклад, який зробив кожен із них, і сьогодні, 30 років потому, важливо зберегти і донести 

інформацію до наступних поколінь, щоб знали, пам'ятали, ніколи не забували, а головне – 
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вдумливо і розважливо будували свою країну, щоб такого лиха історія більше ніколи не 

допустила. 

У ході третього етапу краєзнавчо-пошукової експедиції, котрий проходить у ці дні і 

триватиме до кінця грудня, широкому загалу користувачів різних категорій запропоновано 

цикли розгорнутих книжково-документальних виставок, фотоекспозицій, виставок-спогадів 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» (ЦРБ – філії). Селами району проходять вечори-реквієми, вечори-застереження, 

зустрічі з очевидцями, вшанування учасників ліквідації аварії. 

Не залишилося байдужих під час вшанувань учасників ліквідації аварії на ЧАЕС у 

Пакульській сільській бібліотеці. Бібліотекарі Ольга Рудник та Надія Постол розгорнули для 

читачів озвучену книжкову виставку-реквієм «І пахне ядуче трава полинова». Акцентувалось 

на відображенні трагедії в поезії, прозі, кіно. Біля виставки звучали спогади учасника 

трагічних подій Миколи Івановича Мекшуна. Юні читачі читали вірші, старші – обговорювали 

документальну повість Леоніда Даєна «Чорнобиль – трава гірка». Місцевий аматорський 

ансамбль «Криниця» виконав добірку пісень, присвячену землі і долям, обпаленим 

Чорнобилем. 

Про це і про багато іншого 

говорили і у Шибиринівській бібліотеці-

філії на літературному вечорі «Гіркий 

присмак полину». На захід було 

запрошено ліквідатора аварії на 

Чорнобильській АЕС Миколу Тупинця, 

його організаторами і активними 

учасниками стали бібліотекар Надія 

Кедровська, Шибиринівський сільський 

голова Юрій Магелат, член 

Національної спілки краєзнавців 

України, народний майстер Юрій Дахно, 

молодь села та учні місцевої школи.  

http://crb.edukit.cn.ua/novini/id/740/vn/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/
http://crb.edukit.cn.ua/novini/id/740/vn/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/
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Подібні заходи відбулися в різних куточках населених пунктів району. Разом із 

бібліотекою район крокує краєзнавчо-пошуковою експедицією, а лейтмотивом кожної зустрічі 

з читачем є глибока вдячність усім своїм землякам за мужність і стійкість в дні тяжких 

випробувань чорнобильського лиха. 

 

18 квітня Працівники Олишівської селищної бібліотеки та будинку культури до 

читальної зали книгозбірні запросили учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, родини 

тих ліквідаторів, життя яких обірвалось, та переселенців із зони відчуження, всіх кого 

торкнулась чорним крилом чорнобильська біда на вечір-присвяту «Спасибі за життя!» 

Розповіді ведучих – завідуючої бібліотеки Тетяни Шеремет та директора будинку 

культури Ніни Назаренко, спогади учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Сергія 

Івановича Романченка, тематична програма аматорів сцени будинку культури та хроніка 

подій на екрані створили реальну картину тих страшних подій 1986-го.  

 

 

 

Перед подвигом героїв і жертв Чорнобильської трагедії схилилися олишівці в хвилинні 

мовчання. До глибини душі всіх вразив момент запалення свічки пам’яті. На вечорі відбулась 

презентація фільму «Ліквідатори: випробування атомом», який створили працівники 
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Чернігівської районної бібліотеки та Олишівської селищної бібліотеки і мовою фільму 

розповіли про учасників ліквідації наслідків аварії з Олишівки. Мужнім ліквідаторам за 

мужність, героїзм та силу духу, проявлені під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та наше 

врятоване життя були вручені Подяки від Олишівської громади. Хвилюючим був виступ 

депутата Деснянської районної ради, члена ради Чернігівської обласної організації «Союз 

Чорнобиль України» Володимира Олексієнка. Зі словами вдячності до мужніх 

«чорнобильців» зверталися: депутат районної ради Василь Ярмоленко, селищний голова 

Сергій Малець, протоієрей отець Іоан. Щирими були побажання ліквідаторам від дітлахів 

Олишівської школи. 

Велику увагу присутніх привертала до себе бібліотечна експозиція «Чорнобиль – 

живий плач мертвої зони», де було представлено документальні матеріали, художні твори, 

публіцистичні нариси.  

 

В Киїнці 25 квітня відбулися спільні заходи сільської та шкільної бібліотек, місцевої 

школи та сільської громади. Організатори представили виставку дитячих малюнків 

«Бережіть природу», перегляд фільмів «Історія катастрофи на ЧАЕС. Невідомі хроніки», 
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«Битва за Чорнобиль», виставку-діалог ілюстративно-документальних матеріалів «Наші 

земляки – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», книжкову виставку-реквієм 

«Чорнобиль: горе і біль», які підготувала завідуюча сільської бібліотеки Світлана Семенець.  

Дизайн та виготовлення листівок-подяк односельцям – учасникам ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС – розробила учитель образотворчого мистецтва Ірина Полулях. Читачі 

виготовили елементи оздоблення для них, вручили їх ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС 

та запросили на урок мужності «Біль і крик душі». На зустріч завітали: Леонід Язенок, який 

брав участь в ліквідації наслідків аварії на посаді виконуючого обов’язки начальника 

пересувної ветеринарно-радіологічної лабораторії; Петро Кислий, котрий в числі 343-х 

працівників пожежної охорони Чернігівщини зупиняв чорнобильське лихо; Олексій Гайдей, 

підполковник запасу, директор Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського 

національного університету технологій та дизайну, Заслужений працівник освіти України, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств університету, який був 

оперативним уповноваженим служби Особливого відділу, основним завданням якого було 

забезпечення вимог щодо збереження здоров’я військовослужбовців від радіаційного 

зараження. 

 

«Чорнобиль – сльози нашої землі» – на своє виїзне засідання під такою назвою 

запросила літературно-мистецька вітальня «Краяни» до Павлівської бібліотеки 28 квітня. 

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 книжково-

ілюстративна 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 
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(Киселівка), Тетяна Желада (Терехівка), Тетяна Косенко та Алла Пархоменко (Павлівка) 

нагадали гостям 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. 

 

 
 

«Ви смерть приборкати зуміли на тім останнім рубежі» – під такою назвою 28 квітня в 

Киселівці відбулася зустріч-спогад з ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

підготовлена бібліотекою, будинком культури та активом сільської громади.  

 Святково оформлена зала зустрічає героїв-чорнобильців 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 
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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 

памяті. 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.  

 

«Збережемо природу разом». У травні до різновікової групи Киселівського навчально-

виховного комплексу 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 
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пташок, звірину різну, що водиться в наших лісах і далеких країнах, про моря-океани та їх 

«населення» – риб великих і маленьких. А ще назавжди діти запам’ятали: щоб природа нас 

завжди радувала – її потрібно любити і берегти. Тож з’явилася і яблунева алея, цього дня 

висаджена дитячими, але вже дбайливими, руками. 

 

 
 

Бібліотечна акція «Добром зігріте серце» 

 
Вже стало доброю традицією, коли працівники центральної бібліотеки району та 

районного будинку культури дружнім гуртом йдуть до мешканців Михайло-Коцюбинського, 

аби привітати зі святом, днем народження, сказати добре слово та заспівати величальних 

пісень. Чекають на них скрізь, однак святкове дійство завжди розпочинається там, де воно 

потрібне найбільше: у стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання 

літніх людей та хоспісному відділенні Чернігівської районної лікарні. Важко дати раду 

емоціям, коли бачиш, як на зморшкуватому обличчі розцвітає посмішка, а людина в 

інвалідному візку бодай на мить забуває про лікарняні стіни. Саме тому для таких людей 

готується окрема комплексна програма, а працівники бібліотеки та будинку культури 

піклуються, аби дійство акції доброти побачили усі без винятку підопічні. 
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Разом із бібліотекою своє 90-

річчя святкував Чудновець Іван 

Микитович із Серединки (1 березня). У 

18 років він уже був на фронтах Другої 

світової війни, воював у складі 1-го 

Українського фронту, нагороджений 

чотирма медалям, в тому числі «За 

Перемогу над фашистською 

Німеччиною». Після Перемоги все 

життя поклав на вирощування хліба в 

колгоспі «Червоний маяк», працював 

трактористом.  

 

В рамках районної бібліотечної 

акції «Добром зігріте серце» на свято 

до ювіляра з теплими словами 

привітань та квітами завітали: директор 

Чернігівської районної ЦБС Федос 

Носенок, заступник директора ЦБС 

Оксана Колесник, заступник голови 

ветеранської ради району Олексій 

Шилан, сільський голова Анатолій 

Питель, секретар сільської ради 

Наталія Борисенко та бібліотекар Марія 

Лещенко. Слова, що лунали, були від 

щирого серця, і у відповідь теж почули 

слова вдячності господарів гостинного 

дому.  
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Літературними стежками – до перлів слова 

 

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 літературно-мистецька 

вітальня «Краяни» запросила шанувальників 

творчості Лесі Українки до зали центральної 

районної бібліотеки під час методично-

семінарських занять (26 лютого). 

Розгорнута літературна експозиція «Я 

маю в серці те, що не вмирає…» своїм змістом нагадала, що від часу Шевченкового 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», створений 

центральною районною бібліотекою. 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 літературно-мистецької вітальні «Краяни» – 

Олександра Баран (Новоселівська бібліотека), Тетяна Желада (Терехівська бібліотека), Віра 
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Чуприна (Киселівська бібліотека), Ольга Соколенко (Павлівська бібліотека), Алла 

Пархоменко та Тетяна Косенко (Павлівський будинок культури). 

 

 

 
 
 Естафету відзначення ювілею поетеси та палкої патріотки прийняли сільські філії 

бібліотечної системи району. 

Петрушинська сільська бібліотека підготувала літературно-музичну композицію «Я в 

серці маю те, що не вмира…» (29 лютого). На захід були запрошені молодь та учні школи, 
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вчителі. Бібліотекар Надія Логвиненко підготувала і представила виставку-портрет Лесі 

Українки, познайомила присутніх з автобіографією поетеси та зробила огляд творчості. 

Учасники заходу переглянули відеопрезентацію життя і діяльності Лесі Українки «В її іменні 

барви України». Оксана Бекало та Максим Ткаченко читали вірші написані поетесою. 

Вчителька історії Оксана Дубчак розповіла про літературно–меморіальні музеї і пам’ятники, 

які знаходяться на території України і виконують велику роботу зі збереження національних 

духовних цінностей. Наприкінці бажаючі мали змогу взяти участь в літературній вікторині. 

Районна бібліотека для дітей принесла літературне свято «Вона жива і буде вічно 

жити» до Михайло-Коцюбинської гімназії. Гостями літературного дійства, окрім учнів гімназії, 

стали слухачі семінару вчителів української мови та літератури зі шкіл Чернігівського району. 

Тернистими життєвими та творчими дорогами видатної поетеси провела учнів школи 

Марія Кравченко, завідуюча Дніпровської сільської бібліотеки, під час літературного екскурсу 

«І просте твоє слово…». 

 

Загальнорайонний тиждень Шевченківської книги «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 

століття». Тиждень Шевченківської книги «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» за 

традицією крокує селами і містечками району у березні. На Шевченківські читання «Наш 

край – історії скарбниця, тут б’ється серце Кобзаря», організовані з ініціативи центральної 

районної бібліотеки, громаду запросили до мальовничого Седнева, де не раз побував 

Великий Кобзар. 

Життя Тараса Шевченка таке ж насичене 

подіями, як і його твори. Він намагався об’їхати 

всю Україну, побувати у різних куточках, відчути і 

перейнятися проблемами кожного її жителя. Був 

Тарас Шевченко кілька разів і у Седневі, до того 

ж, вперше – саме на початку березня 170 років 

тому. Місцеві жителі пишаються тим, що їхнє 

селище стало нехай і невеличкою, але яскравою 

сторінкою його життя і діяльності. Саме тут у день 

народження Кобзаря відбулися районні 
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Шевченківські читання. Захід розпочався із Державного гімну, який виконав на трубі юний 

Владислав Блинець. 

Голова Чернігівської райдержадміністрації Віктор Корж, голова районної ради 

Олександр Ларченко, Седнівський селищний голова Михайло Шевчик, заступник голови РДА 

Андрій Курданов та директор Чернігівської районної централізованої бібліотечної системи 

Федос Носенок вклонилися Великому поетові, поклали квіти до пам’ятників Шевченку у 

центрі селища та у парку Садиби Лизогубів. Лягають до підніжжя пам’ятника квіти як символ 

глибокої поваги і щирої любові до поета. Звучить його безсмертне «Реве та стогне Дніпр 

широкий» у виконанні жіночого аматорського ансамблю «Берегиня». 

Про історичні сторінки життя Великого Кобзаря розповіла завідувачка садибою родини 

Лизогубів Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Тетяна Луговська. 

Вихованці Седнівського НВК декламували вірші Тараса Шевченка, а місцеві аматори – Ніна 

Терещенко, Таїсія Мицу, Світлана Чугай, Марія Сергусь, Леся Шарпата та Світлана Шовкун 

читали власні вірші, присвячені Кобзареві. Для гостей та жителів селища Седнівська, 

Черниська, Клочківська та Новенська бібліотеки презентували розгорнуту книжково-

ілюстративну експозицію «Мій край – історії скарбниця, тут б’ється серце Кобзаря» та роботи 

місцевої майстрині-вишивальниці Зінаїди Лук’яненко. 
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В рамках загальнорайонного тижня Шевченківської книги та з нагоди 202-ї річниці від 

дня народження великого Кобзаря Олишівська селищна бібліотека запросила дітей на 

літературну мандрівку «На вічному шляху до Шевченка». На заході присутні познайомились 

із життєвим та творчим шляхом Т. Шевченка, з його мистецькою спадщиною. 

Діти із задоволенням переглянули підготовлений бібліотекою буктрейлер «Дитячий 

Кобзар», познайомилися з «картинною галереєю» Тараса Шевченка, яку представила 

казкарка «тітонька Сова» в своїй черговій відеоказці. Сподобалися їм і пісні на слова Тараса 

Шевченка. Розкрити перед слухачами багатогранну постать поета допомогла книжкова 

виставка «Його слово крізь серце проходить», на якій експонуються твори геніального поета 

і розповіді про нього. Біля виставки діти декламували свої улюблені вірші з «Кобзаря». І 

черговий раз перед нами постав невмирущий образ великого сина України, його життя, 

спогади, бажання та великі мрії для України. 

 

«Спочатку було слово…», – такими 

словами розпочала березневу зустріч з 

педагогами, працівниками сільської та 

шкільної бібліотеки, учнями Киїнської школи 

громадська діячка, відома чернігівська 

поетеса Надія Галковська (16 березня). 

Вона дуже цікаво розповіла про свій 

родовід, декламувала авторські поезії про 

Батьківщину, рідний край, вірші-посвяти 

Т.Шевченку, воїнам АТО, українській героїні 

Надії Савченко. Найбільш емоційно 

присутні сприйняли у виконанні авторки 

пісню «Козачка». Старшокласників цікавили 

питання актуальних тем сьогодення: 

патріотизм, повага до традицій та культури народу, знання літератури, мови, історії. На 

згадку та в подяку за незабутні хвилини мандрівки поетичними стежками, діти подарували 

гості квіти та декоративний сувенір від учасників гуртка «Фантазія».  
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У роду Надії Галковської, де завжди панував 

культ Добра і Книги, тісно переплелися дві гілки – 

дворянська і козацька. Дитинство у ошатному, 

збудованому ще прадідом, будинку, бабуся, яка вчила 

онуку Закону Божому, історії й мистецтву, народним 

оповідкам і пісням, батько й мати, напам’ять цитований 

ними «Кобзар», неприйняття родиною будь-якої 

агресивності – так згадувала дитинство наша землячка, 

відома українська поетеса, авторка багатьох улюблених 

поезій і пісень, що вже часто стають просто народними, 

Надія Галковська, на своєму творчому бенефісі 

«Люблю життя…». До ювілею творчий бенефіс 

письменниці і поетесі подарувала центральна районна 

бібліотека та запросила розділити радість зустрічі всю 

громаду району у великій залі районної ради та 

райдержадміністрації. 

 

Гостей свята зустрічає розгорнута 

літературно-мистецька експозиція «Надія 

Галковська: народність, вишуканість, 

творчість». А гості зустрічають пані Надію 

стоячи, даруючи квіти і привітні оплески. 

Слова вітань – від серця й до душі – 

звучать від доньки Ганни, колег і друзів, 

голови районної державної адміністрації 

Віктора Коржа та голови районної ради 

Миколи Ларченка, голови обласної 

організації краєзнавців Олександра 

Коваленка та очільника районної 

краєзнавчої організації Андрія Курданова, директора Чернігівської районної централізованої 

бібліотечної системи Федоса Носенка та краєзнавця Юрія Дахна, чисельних вдячних читачів 
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і шанувальників творчості. Цікаві історії, поезії та пісні, чудовою виконавицею яких і є сама 

Надія Галковська, лунали привітною залою. Глядачі знають творчість поетеси, тому й 

підспівували, коли звучали у її виконанні «Козачка», «Повертайся в Україну», «Заквітчалась 

моя Україна». Наприкінці бенефісу всі зачаровано вдивлялися в кадри відеофільму, 

подарованого Надії Галковській творчим колективом працівників центральної районної 

бібліотеки та обласної бібліотеки для юнацтва. 
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Весна, бібліотека і жінки. Навесні прокидається життя і розквітають квіти та жінки. У 

Михайло-Коцюбинському прекрасну половину людства вітали святковою програмою, до 

організації якої долучились бібліотеки, працівники будинку культури, школи мистецтв, 

учасники хорового колективу і талановиті жителі селища від найменших до 

найдосвідченіших. 

Аби в очікуванні вітань жіноцтву не доводилося 

сумувати, бібліотекарі відділу обслуговування Інна Шовкун 

та Олена Сердюк організували фотоекспозицію з 

краєвидами рідного селища та презентували книжкову 

виставку з промовистою назвою «Жіночої душі 

просвітлена краса». Однак найприємнішою її частинкою 

стала книжкова полиця «Комплімент від знаменитості». 

Жінкам пропонували витягнути з кошика «особливий 

пролісок» – комплімент від знаменитості. Варто було 

прочитати вислів відомої людини, як обличчя жінок одразу 

ж розквітало посмішкою. Адже приємно дізнатися, що ти  – 

запрошення в щастя. 
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«Тобі, мій краю – талантів чернігівських щедрий розмай».  
На виставці декоративно-прикладного мистецтва 

25-й річниці Незалежності України присвятили аматори декоративно-прикладного 

мистецтва виставку «Тобі, мій краю – талантів чернігівських щедрий розмай» на творчому 

звіті аматорів району 20 квітня. Запросили майстрів та організували виставку працівники 

Чернігівської районної централізованої бібліотечної системи.  

 

 
 

Ведуча виставки Оксана Колесник, заступник директора ЦБС, провела гостей 

чарівним світом творчої майстерності. Гостинно зустрічала «Садиба пана Дахна», 

представлена Юрієм Дахном із Москалів, колоритом вражали старовинні ткані та вишивані 

рушники, дбайливо збережені родинами бібліотекарів Ліни Коваленко із Халявина, Ольги 

Соколенко із Павлівки, Олександри Баран із Новоселівки. Ніби сама природа древнього 

Седнева сійнула своєї краси на вишивані роботи Зінаїди Лук’яненко, в яких естетично 

поєднано звичайну вишивку хрестом з мережаним настилом по сітці, елементами макраме, 

гладдєвим валиком, штапівкою, мережкою та іншими техніками вишивання. Захопив 

талантом вишивання Віктор Кравченко із М.-Коцюбинського. Стверджують, що відпочивають 
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душею, коли працюють і авторки представлених картин та панно, вишитих бісером – Віра 

Василівна Чуприна, бібліотекар із Киселівки та Ніна Іванівна Поліщук, лікар-терапевт 

Михайло-Коцюбинської лікарні.  

Микола Панько, Заслужений майстер народної творчості України, належить до тих 

майстрів, котрі заявили про себе високою технікою різьблення по дереву. Витончені 

скриньки, гребінці, оправи для дзеркал, черпаки, сільнички, баклаги, кухонні дошки та багато 

іншого представив відвідувачам виставки майстер. 

 Співає дерево в руках і Миколи Шпака із М.-Коцюбинського. Його вироби та роботи 

учнів Миколи Миколайовича говорять про те, що він однаково талановитий і майстер і 

педагог. 

Небагатьом професійним митцям і 

аматорам району підкорилось мистецтво 

культового станкового живопису – іконопис. 

Постійно представляє Чернігівський район на 

різноманітних виставках, відзначений 

багатьма Грамотами та призами Акоп 

Оганесович Цовікян, житель села Боромики. 

Його роботи можна побачити в церквах с. 

Боромики (ікони «Казанська» і «Голгофа») та 

с. Брусилів (ікони святого Миколая і святого Михайла).  Дотримуючись символізму, 

традиційної колористичної гами та інших класичних вимог, Акоп Оганесович пише ікони, 

мінііконостаси, іменні та сімейні ікони, дерев’яні великодні яйця із зображенням святих.  

 Звичними в кожному українському домі і в дворі завжди були і залишаються кошики, 

колиски, посуд і багато інших речей, сплетених із лози. Родина Ольги Бовди піднесла це 

ремесло до рівня мистецтва, а їхня колекція стала окрасою виставки. 

 Без брилів Філатовича, так називають Володимира Коцура в Брусилові, і виставка 

була би не повною. Багато чого вміє робити Філатович – і корзину сплести, і гарний човен 

зробити, та виплести бриля із сонячної соломки, мабуть – найкраще. 

 Тож оглядова рада у складі фахівців департаменту культури і туризму Чернігівської 

облдержадміністрації та Чернігівського обласного навчально-методичного центру культури і 
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мистецтв справедливо дала високу оцінку щедрому на таланти виставкому комплексу 

центральної бібліотеки району. 

 

 
 
«Англійська мова – мова міжнародного спілкування».  

Рік англійської мови в закладах ЦБС. Ураховуючи роль англійської мови як мови 

міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян 

до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання 

та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського 

політичного, економічного і науково-освітнього простору, в рік, оголошений Роком англійської 

мови в Україні, Чернігівська центральна районна бібліотека пропонує бібліотечним закладам 

активніше запроваджувати свої послуги, рекламувати свою діяльність у цьому напрямку, 

розповідати громаді про заходи, метою яких є підвищення рівня володіння англійською 

мовою. З цією метою методичною службою ЦБС було випущено з друку та розміщено на 

сайті ЦБС методичне видання: Вивчаючи англійське слово, пізнаєте світ [ рік англійської 

мови в Україні ]: порада від методиста. / упоряд. М.В.Городня. – Чернігів: Чернігів. район. 

ЦБС; Чернігів. ЦРБ, 2016. (chernigiv.cbs@ukr.net). Видання містить методичні рекомендації з 

питань організації діяльності бібліотечного закладу, яка сприятиме вивченню англійської 

mailto:chernigiv.cbs@ukr.net
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мови, розроблено тематику та форми бібліотечної роботи із залученням до співпраці 

партнерів. 

Бібліотекарі переглянули свої фонди та виділили видання англійської мови і 

літератури, розгорнувши цикли книжково-ілюстративних виставок «Вивчаймо англійську 

мову разом з бібліотекою». Виставку-конкурс ескізів до творів англійської літератури «Герої 

англійських казок» організувала для читачів молодшого шкільного віку Пакульська сільська 

бібліотека (березень). Година цікавого спілкування «Поговоримо англійською» відбулася в 

Шибиринівській бібліотеці (лютий). Разом з учителем англійської мови і літератури 

Шестовицька бібліотека провела для читачів бібліотечний урок «Вчимося говорити 

англійською» (квітень). На зустріч із цікавою людиною – Іриною Різниченко – запросила 

Роїщенська бібліотека (травень). 

Форми роботи – різноманітні: літературний серпантин «Класика англійської літератури 

– мовою оригіналу» – Брусилівська, Жукотківська бібліотеки (травень); книжкова ігротека 

«Англійська мова – мова міжнародного спілкування» – Седнівська бібліотека (травень); 

книжковий фуршет «Прочитайте англійською» – бібліотека Н.Білоуса (травень); години 

цікавої інформації «Відкрий для себе англійську мову» –  бібліотеки Довжика та Рудки 

(квітень, червень). 

 

Протягом року відділ обслуговування 

ЦРБ (М.-Коцюбинське) пропонує своїм 

відвідувачам Онлайн-сервіс: уроки вивчення 

англійської мови. Скориставшись Інтернет-

послугами безкоштовно, бажаючі мають 

можливість відвідати найцікавіші сайти та 

збагатити свої знання з англійської мови або 

ж розпочати її вивчення. Як доповнення – 

бібліотека пропонує цикл історико-культурних 

годин «Подорожуємо англомовними 

країнами» та відеоперегляди екранізованих 

творів «Англійська книга – на екрані». 
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У березні центральну районну бібліотеку для дітей (М.-Коцюбинське), відвідали гості із 

США, волонтери Корпусу Миру. Поспілкувалися з її відвідувачами, бібліотекарями, 

вчителями гімназії та отримали незабутні враження від казкового оформлення абонементу 

для молодших школярів, який назвали «Fairytale for children». Побували гості і в Старому 

Білоусі. В Міжнародний день захисту дітей юні читачі Чернігівської ЦДБ вирішили 

інсценізувати казку "Попелюшка" 

("Cinderella") англійською мовою. 

Як справжні актори справилися з 

цим завданням учні 3-а і 3-б 

класів. Гостями, які із 

захопленням спостерігали за 

цим дійством, були маленькі 

першокласники та учні 4-х класів. 

Дитяча бібліотека щиро 

дякувала С.В.Тарасенко, 

учителю англійської мови, що 

допомогала юним акторам. 

 Краснянська сільська бібліотека, що розташована в приміщенні місцевої школи, крім 

своїх відвідувачів, на конкурс ліричної англійської поезії запросила ще й молодь із сусідніх 

сіл – Ладинки та Олишівки. Завідуюча бібліотеки Тетяна Бондаренко презентувала присутнім 

книжкову виставку «Англійська мова – мова міжнародного спілкування». Учасникам конкурсу 

було запропоновано п’ять завдань із знання англійської мови, з якими всі успішно 

справилися, та журі все ж таки визначило найобізнаніших – переможцями стали Нікіта 

Кулініч та Ельвіра Гвоздь.  

Хлопці і дівчата із задоволенням декламували вірші англійською. На закінчення 

молодь разом виконала пісню «Dkarest Mother of Mine», теж англійською. 

 
«Читаймо українське!». Промоційно-інформаційний десант. У Ковпиті стало доброю 

традицією бібліотеки та школи щовесни проводити промоційно-інформаційний десант. Цього 

року він пройшов під гаслом «Читаймо українське!». Найактивніші читачі, учні 8 класу, 

інформували своїх товаришів, вчителів, відвідувачів бібліотеки щодо новинок видань, 
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отриманих бібліотекою, нагадували про заходи, які відбудуться найближчим часом, де 

можна знову зустрітися з улюбленими книжковими друзями та потоваришувати з новими, Із 

задоволенням «десантники» дарували інформаційні буклети з віршами відомих українських 

поетів та листівки, які містили відомості про короткий сюжет творів. Цими діями бібліотечний 

десант заохочував усіх учнів школи частіше відвідувати бібліотеку та взяти активну участь у 

запропонованих заходах. 

Саме в цей день 

учні початкових класів 

стали повноправними 

читачами бібліотеки: 

посвята в читачі 

пройшла під назвою 

«Країна казкова – 

країна книжкова». 

Першокласники 

переглянули лялькову 

виставу за мотивами 

книги Лариси Ніцой 

«Неслухи і вередулі» та 

отримали свій 

особистий формуляр. 

 

 

«Будемо знайомі – книжковий лікар Йойболить!» – під таким гаслом пройшов 

бібліотечний урок з четвертокласниками. Діти вправно ремонтували пошкоджені бібліотечні 

книги. Була й група «лікарів у білих халатах», яка керувала процесом «лікування». Під час 

уроку відремонтовано 21 бібліотечну книгу. 

Запам’ятався цей день і третьокласникам, адже день казки цього разу проходив у 

формі брейн-рингу «До нас у гості завітала казка!». Діти продемонстрували чудові знання та 

обізнаність, а перемогла у конкурсі, звичайно ж, Казка! 
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До витоків народних. Популяризація українського народознавства 

 

На Різдво Христове до Пльохівської сільської бібліотеки на Свят Вечір завітали 

колядники. Діти розповідали та співали колядки, якими віншували господарів. Роль 

господаря виконував Максим Куча, який і заносив Дідуха до оселі. Максим Костянець носив 

Різдвяну зірку, якою сповіщав про народження Ісуса Христа. Бібліотекар Валентина 

Апанасенко ознайомила присутніх із традиціями Святого Вечора та Різдва Христового. 

Свято закінчилося пригощанням колядників кутею з узваром, солодощами, фруктами. 

 

 
 

«Ой радуйся, земле, Син Божий народився!», 

– дзвінко лунало на Різдво у Жукотківській бібліотеці 

та Свято-Миколаївській церкві, бо вже за доброю 

традицією, після святкової літургії своїм виступом 

прихожан радує та додає святкового настрою 

дитячий гурт колядників, в якому беруть постійну 

участь читачі бібліотеки. Діти читали вірші про 

Різдво, колядували та бажали присутнім щастя, долі 

та довгих мирних літ. 
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Зі співами та млинцями святкували 

Масляну в Михайло-Коцюбинському (14 

березня). Гості приїхали з різних 

територіальних громад Чернігівського 

району. Господині постаралися на славу. 

Смаколиків напекли й наварили, але новий 

рецепт млинців ніколи не завадить. От 

бібліотекарі й вирішили вибрати найвдаліші 

й щедро поділитися ними з усіма охочими. 

Чоловіки, коли обирали рецепти, урочисто 

обіцяли підготувати дружинам святкову 

вечерю, а жінки одразу ж оцінювали 

наявність усіх необхідних інгредієнтів. Окрім 

кулінарних талантів, уяву вражали вироби, вишивки, ляльки-мотанки. Було на що 

подивитися і чого повчитися. А яке ж дійство без самої Масляної? Приємно, що таку почесну 

роль виконала завідуюча відділу обслуговування Інна Шовкун. Вона і вітала, й частувала, 

дівчину-весну зустрічала. 

У п’ятницю, перед Пасхою, у 

Жукотківській бібліотеці народжувалась 

писанка. Діти і молодь разом із вчителькою 

місцевої школи Юлією Левченко завітали до 

бібліотеки на народознавчу годину. 

Розписували біленькі яйця воском 

саморобними писачками, які зробив 

художній керівник будинку культури Ігор 

Манишев. Поради техніки розпису розповіла 

дітям завідуюча сільської бібліотеки Оксана 

Голич. Діти, затамувавши подих, творили 

диво. У кожного виходило по-своєму. 

Розписані яєчка опускали в різнокольорові 
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фарби. Писанку, створену власними руками у бібліотеці, діти понесли ввечері освятити у 

церкві. 

 

«Котилася писанка, як дитяча пісенька» – під такою назвою у Пасхальний день в 

Хмільниці відбулося театралізоване дійство для дітвори, яке організували завідуюча 

Хмільницької бібліотеки Ганна Якименко та працівники будинку культури Світлана Калита і 

Людмила Слюнько. Захід проходив у центрі села біля Святовоскресенської церкви. Учасники 

свята нагадали присутнім, як наші предки святкували Великдень.  

Розповіли про 

кожен день пасхальної 

неділі та про значення 

кольорів на писанках. 

Олександр Грищенко 

розповів легенду про 

злого духа Пекуна, який 

не любив людей і їхній 

обряд розмальовувати 

писанки.  

Дівчатка виконали танок 

«Веснянка» та водили 

хороводи навколо 

великоднього деревця. 

Першокласник Ігор 

Макаренко розповів, як збирав пасхального кошика до Храму, а інсценівку про той кошик, де 

всі сперечалися хто найважливіший, показали учні школи. А потім були розваги з іграми та 

естафетами, головним атрибутом яких стали писанки. Їх качали з гірки, крутили на столі, 

носили в ложках… Був і конкурс писанок. Малеча, задоволена таким гарним святом, 

верталась додому зі святковим настроєм, а ще із цілою купою призів. 
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Бібліотека – територія дитинства 

 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання на території району 

З початком весняних канікул у Киїнці стартував загальнорайонний тиждень дитячого 

читання. Сільська та шкільна бібліотеки організували під час весняних канікул проведення 

тижня дитячої книги. Заходи розпочалися в Міжнародний день поезії бібліотечним святом, 

під час якого діти здійснили подорож до «Країни Книгарії».  

Побували у місті «Історичному», 

дізналися про історію виникнення книги, 

потрапили на галявину «Народомудрія», 

зібрали до бібліотечної скарбнички символічні 

рушники-прислів’я. А наступними зупинками 

стали селище «Загадкине», місто «Віршоване», 

в якому бажаючі читали вірші про книги. На 

острові «Бережливих» школярі зустрілися з 

лікарем Айболитом та подивилися інсценізацію 

вірша «Про неохайну дівчинку Мар’янку» (роль 

дівчинки зіграла Ольга Бабенко). У місті 

«Казкове» на глядачів чекала чарівна фея 

(Діана Литвин) з подарунком – казкою, в 

якій учні 6-Б класу показали дві казки-

пантоміми (король – Андрій Кухаренко, 

королева – Леся Клименко, принцеса – 

Юлія Шевченко, Чахлик Невмирущий – 

Володимир Лещенко, казковий кінь – 

Єлисей Насєннік, султан – Владислав 

Ленько, боярин – Владислав Британ, 

заморський принц – Владислав Варава).  
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Остання зупинка – замок «Читляндія», де всіх учасників свята вітала королева Книга – 

Владислава Коломієць. Всі були в захваті від гри читачів-акторів та дружно їм аплодували. 

 

«Чарівну силу має книжка 

– я хочу стати теж чарівником!» 

– під такою назвою 31 квітня в 

центральній районній бібліотеці 

для дітей відбулося районне 

театралізоване літературно-

музичне свято. Чимало дітей, їх 

батьків, вчителів, бібліотекарів 

району зібралося в актовому 

залі Михайло-Коцюбинської 

гімназії.  

Королева Книга, казковий 

образ якої відтворювала Марина 

Свириденко, повела дітлахів у 

подорож казковим книжковим 

царством. А допомагали їй 

Мальвіна (Віка Малей) та непосидючий Буратіно (Денис Полевик). Гамірно та весело 

зустрічали маленькі глядачі Бабу Ягу (Віка Пономаренко) та учня-Нечупару (Діма 

Потапенко). Учасники колективу «Зіронька» Центру дозвілля с. Киїнка показали музичні 

інсценівки за творами В.Сухомлинського (керівники: завідуюча бібліотекою Світлана 

Семенець та Ганна Опанасенко). Своїми літературними вподобаннями поділилися читачі 

Радянськослобідської сільської бібліотеки (завідуючий бібліотекою Євген Черевко). Завітали 

на свято й улюблені герої багатьох дітей Білосніжка та семеро гномів та подарували 

присутнім захоплюючий танок. В рамках свята відбулося визначення кращих читачів дитячої 

бібліотеки. Всі вони отримали дипломи та почесні грамоти. 

 

В рамках відзначення Всеукраїнського тижня дитячої книги Петрушинська сільська 

бібліотека підготувала для юних книголюбів книжково-ілюстративну виставку-огляд «Книга 
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мудрий старий друг, книга знає все навкруг» та літературну гру «Книжкова країна». 

Бібліотекар Надія Логвиненко розповіла про історію та традиції започаткування тижня, 

ознайомила дітей з книгами-ювілярами 2016 року. Діти із задоволенням приймали участь в 

літературних конкурсах, вікторинах, відгадували загадки та казкових героїв. Згодом були 

підведені підсумки завданнь, які юні читачі отримали перед тижнем дитячої книги. 

Завданням було розчаклувати дерево, яке зачарувала зла фея. Найкраще з цим завданням 

впоралася Катруся Ткаченко, друге місце розділили між собою Женя Понамарьова та Діана 

Сергієнко, третє місце дісталося Віці Бекало. Діти отримали справжнє задоволення від 

заходу та подарунків. 

 

 
 

Всеукраїнський конкурс юних читачів. 7 квітня у районній дитячій бібліотеці в М.-

Коцюбинському відбувся 2-й (районний) тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

"Найкращий читач України – 2016". У конкурсі взяли участь читачі – учні 6 – 7 класів із 

Киїнки, Пакуля, Старого Білоуса, Дніпровського, Нового Білоуса, Халявина, Радянської 

Слободи, М.-Коцюбинського. Діти зібралися, щоб позмагатися в знаннях з української та 

світової літератури, української мови, поспілкуватися про те, яке це щястя читати книжки. 
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Юним читачам було запропоновано взяти участь у конкурсах: «Чи уважний ти читач» 

та «Контрольна з української». Конкурсанти з усією серйозністю поставилися до цього 

завдання. Учасники конкурсів – Павло Баран із Нового Білоуса, Євген Малий з М.-

Коцюбинського, Олена Марміль з Пакуля, Шолох Вікторія та Жук Анастасія з Киїнки – 

представили свої улюблені книги. 

Поважне журі, 

очолюване заступником 

директора Чернігівської 

районної ЦБС Оксаною 

Колесник, оцінювало роботи 

учасників. Переможцями 

конкурсу стали: Єлізавета 

Черевко з Радянської 

Слободи (7 кл.) та Валерія 

Цехмистер з Пакуля (6 кл.). 

Згодом вони представили 

Чернігівський район на 

обласному III турі 

Всеукраїнського конкурсу 

дитячого читання («Книгоманія – 2016») – «Найкращий читач України – 2016». Всі учасники 

конкурсу нагороджені Грамотами та Подяками. 

 

Незалежно від пори року та дня тижня в Олишівській бібліотеці завжди людно і 

гамірно. 25 лютого до читальної зали книгозбірні завітали найменшенькі читайлики – 

вихованці ДНЗ «Бджілка», щоб узяти участь у літературних гостинах «Хай живе любов до 

України в серці кожної дитини» та долучитися до рідної мови, українських традицій, обрядів 

та звичаїв. 

Дошкільний вік – важливий період формування духовності особистості. Саме в цей 

період закладаються основи формування почуттів, сприймання світу, усвідомлення свого 

«Я». Яскраві враження від краси рідної природи, творчої праці людей, героїчних вчинків 

українського народу сприяють вихованню в дітей любові до сім’ї, до Батьківщини, рідної 
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мови. У цей день літературне слово наповнило бібліотечну світлицю особливою аурою. Воно 

звучало в поезії, яку дарувала малечі місцева поетеса Ніна Петрівна Меледіна, мелодійно 

дзвеніло у гуморесках Павла Глазового, які читала завідуюча бібліотеки Тетяна Шеремет. З 

великим захопленням діти разом з ведучими свята поринули у світ українського фольклору, 

розповідали про сімейні традиції, улюблені казки та пісні. Цікавими були ігри «Відгадай 

загадку» та «Про що говорить приказка». Радісно плескала в долоньки малеча, під час 

виконання завдання – знайти серед багатьох іноземних слів українські. 

 

 

 

 

 

 

 

У бібліотеці було представлено книжкову виставку-знайомство «Країна казкова – 

країна книжкова». Крокуючи казковим лабіринтом, маленькі читачі зустрічали відомих 

улюблених героїв, знайомилися з чарівним і дивовижним світом казки. Діти отримали 

позитивну та емоційну віддачу, а також дізнались, що є ще дуже багато непрочитаних 

цікавих книжок. Отже, попереду ще багато зустрічей із новими героями. 
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19 травня, у День вишиванки, читальна зала районної дитячої бібліотеки розквітла 

барвистою українською вишивкою – юні читачі бібліотеки з цікавістю слухали розповідь 

Галини Полевик про свято, про український оберіг, ділилися історіями своїх вишиванок, 

декламували вірші. 

 
 

«А над світом українська вишивка 

цвіте» – так назвали свято вишиванки у 

Ладинській сільській бібліотеці (19 травня). 

Учні та вчителі школи із задоволенням 

виконували українські пісні про вишиванки, 

читали вірші та балади. Бібліотекар Надія 

Пищик розповіла про українські національні 

костюми. Директор школи Г.В. Дорога 

передала до народознавчої кімнати 

бібліотеки три вишивки сільських майстринь, 

які доречно поповнили колекцію виставки 

ладинських майстринь-вишивальниць. 



60 
 

Бібліотечне літо 

Для кожної дитини літні канікули – це найбільше свято, найкращий відпочинок. Тут і 

захопливі подорожі, і веселі ігри, незабутні пригоди під час прогулянок, несподівані зустрічі. 

Районна бібліотека для дітей опікується своїми читачами та намагається забезпечити 

їхнє змістовне, цікаве, пізнавальне дозвілля з книгою. Для них – різні конкурси, вікторини, 

імпровізовані мандрівки. Бібліотека тісно співпрацює з літнім оздоровчим табором «Мрія», 

що діє при М.-Коцюбинській гімназії. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей бібліотекою 

організовано флешмоб з елементами демонстрації «Захоплені читанням». Це гра, мета якої 

– створити відчуття, що час за читанням зупиняється.  

Незабутньою, сповненою захоплюючих вражень стала поїздка маленьких читачів до 

обласної дитячої бібліотеки ім. М.Островського. Чимало дітлахів зібрав і літературний пінг-

понг «Знайди пару», який пройшов в читальному залі районної бібліотеки для дітей. Ця нова 

форма літературних ігор дуже сподобалася малечі. Бібліотекар називав літературного героя, 

а діти по черзі відгадували його пару. Як і кожного року, цього літа, в бібліотеці проходить 

конкурс на кращого читача літа «У книги немає канікул», підсумки якого підводяться у 

вересні. 
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У Хмільниці свято дитинства «Нехай же стане днем дитини у всьому світі кожен день» 

розпочалося у пришкільному таборі з привітання сільського голови Юрія Слюнька та 

солодкого подарунка від спонсорів. Директор Хмільницького НВК Ганна Заворотна 

приєдналася до поздоровлень та вручила кращим учням грамоти, дипломи та подяки. А 

працівники бібліотеки та будинку культури запросили дітей подорожувати на чарівному 

«Ромашковому» потязі у дивовижну країну Дитинства, де збуваються всі мрії і трапляються 

дива. На першій зупинці «Правова» дітвору ознайомили з їхніми правами та законами, які 

оберігають їхнє життя та індивідуальність. На наступній зупинці – «Казковій» – діти проявили 

свої знання у казках. На станції «Там, на незвіданих доріжках», учасники заходу показали 

свою ерудованість у розгадуванні загадок. Стація «Фантазійна» дала волю фантазії, і 

бажаючі робили собі одяг для літнього відпочинку з підручного матеріалу. Станція 

«Спортивна» затягла винуватців свята у вихор конкурсів, ігор та змагань. Організатори свята 

– Галина Якименко, Світлана Калита та Людмила Слюнько – побажали дітям гарного 

літнього настрою, посмішок, здоров’я та мирного неба. Завершилося свято втіленням 

дитячих мрій у малюнках на асфальті та смакуванням морозива. 
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Сповненим щирими емоціями стало свято дитинства у Олишівці (1 червня). Селищна 

бібліотека запросила взяти участь у інформаційно-розважальній програмі «Віддамо цей світ 

дітям», яка включала роботу консультативного пункту «Дитино, знай свої права!», майстер-

клас майстрині та читачки бібліотеки Лариси Цвір з виготовлення ляльки-мотанки, творчу 

майстерню місцевої поетеси Ніни Меледіної «Що я знаю про щастя?», в якій дітлахи слухали 

вірші мудрої та талановитої односельчанки та малювали картину «Щастя української 

дитини». Зацікавив дітлахів і креативний вітраж, на якому дружина воїна АТО Яна Скороход 

разом із дітьми працювали над створенням оригінального панно «Мрії мого дитинства». 

Ведучі заходу запросили всіх прогулятися у чудову Країну Казок на чарівному потязі. На 

зупинках «Танцювальна», «Лісова казка», «Червона галявина» казкові герої «Лисичка-

сестричка», «Вовчик» та «Червона шапочка» захоплювали учасників подорожі 

різноманітними несподіванками, загадками, сюрпризами. Діти покидали свято з гарним 

настроєм, усміхненими обличчями, з вірою, що мрії збуваються та подарунками від депутата 

обласної ради Дмитра Блауша. 
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На перший літній місяць припадають Зелені свята (Трійця), якими наші предки 

віншували буйне пробудження природи. Ось і працівники Петрушинської бібліотеки та клубу 

– Наталія Приходько та Надія Логвиненко – заклечали клубну залу гілочками дерев: клену, 

липи та польовими квітами і запросили дітей на театралізоване свято «Незвичайні пригоди 

Веселинки та Сонячного Зайчика». Вітали дітей Веселинка (Ткачик Вікторія) та Сонячний 

Зайчик (Ростик Шульжик). Разом з дітьми вони закликали сонечко і раптом опинилися на 

лісовій галявині, де зустрілися з Лісовою Мавкою (Аня Лавріненко) та Водяною Русалкою 

(Оксана Бекало). Потім діток зігрівав Вогонь (Максим Ткаченко), граючи в старовинну 

українську народну гру «Хлібчик». Під мелодію «Зеленеє жито, зелене» на сцені зʼявилась 

Земля (Катюша Ткаченко), яка розповіла діткам про трави і квіти, які мають магічну силу: біль 

знімають, здоров’я додають, красу оберігають. Продовжилось свято конкурсами, вікториною 

та дискотекою. Отримавши призи та солодощі, веселі і щасливі розходилися по домівках. 
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«Серце, віддане дітям» – під такою назвою відбулася зустріч з відомою дитячою 

письменницею Тетяною Пакалюк у Олишівській бібліотеці (15.06). Авторка розповіла свої 

творчі пошуки і напрацювання та 

презентувала свою останню 

книгу про медсестру АТО 

«Егоїстка». Учасники зустрічі 

придбали в подарунок книги з 

автографом авторки. Відбувся 

благодійний розпродаж видань, 

а виручені кошти направлені на 

підтримку видання книжки 

кращих творів юних 

літературних талантів – 

переможців конкурсу «Хай весь 

світ дивують нині діти неньки-

України», який започаткувала 

письменниця. 

 

Традиційно в Олишівській 

бібліотеці відбувається посвята в читачі 

під час літніх канікул. Цього року посвята 

відбулася в «Книжковому Королівстві» 

(16.06). Діти взяли участь у конкурсі 

казок, загадок, вікторині, розповіли про 

книжкові вподобання, малювали 

улюблених літературних героїв. В 

подарунок від бібліотеки маленькі читачі 

отримали невеличкі подарунки – книжки 

українських письменників. 
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Наша видавнича палітра 

 

«Скарбниця досвіду» районної бібліотеки продовжує поповнюватись власними 

пошуковими та методичними матеріалами, виданнями сценаріїв, творчого доробку 

аматорської літературної творчості, матеріалами організаційних заходів. Ці напрацювання 

користуються особливим попитом як у працівників бібліотечної системи, так і в організаторів 

громадського відпочинку, пошуковців та краєзнавців. Видання центральної районної 

бібліотеки та її філій протягом1-го півріччя: 

 

1.   Бібліотека – територія творчості: бібліотечний дайджест. / Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система; Новоселівська бібліотека-філія; ред.: М.Городня; 

уклад.: О.Баран – Новоселівка, 2016. – 16 с. : фото. 

 

На прикладах описаних заходів видання висвітлює деякі аспекти діяльності 

Новоселівської бібліотеки-філії Чернігівської районної централізованої 

бібліотечної системи та основні напрямки її роботи у 2016 році. 

 

2.   Вивчаючи англійське слово, – пізнаєте світ [ рік англійської мови в Україні ]: 

порада від  методиста. / упоряд. М.В.Городня. – Чернігів: Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система; Чернігівська центральна районна бібліотека. – 

2016. – 13 с.: фото. 

 

Бібліотечне видання містить методичні рекомендації з питань організації 

діяльності бібліотечного закладу, яка сприятиме вивченню англійської мови. 

 

3.   Впусти книгу у своє серце : бібліотечний дайджест / Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система; Киселівська бібліотека-філія; уклад.: В. Чуприна; 

ред.: М.Городня. – Киселівка, 2016. –14 с. : фото. 
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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. 

 

4.   Долі, обпалені Чорнобилем: Чернігівський район / Чернігівська районна 

централізована бібліотечна система, Чернігівська центральна районна бібліотека, 

Чернігівська районна організація краєзнавців ; упоряд. О.П.Колесник ;  

ред. О.І. Іваненко ;  відп. за вип. Ф.М. Носенок. – Чернігів, 2016. – 277 с. 

 
В книзі висвітлено вклад Чернігівського району в ліквідацію наслідків аварії на 

ЧАЕС. Наведені спогади учасників цих подій. Це перша спроба зібрати й 

систематизувати інформацію про учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

та переселенців в межах Чернігівського району. Зібрані та впорядковані 

бібліотекарями спільно з краєзнавцями району та активами сільських громад 

матеріали увійшли до видання, присвяченого 30-й річниці трагедії. Посібник 

стане у нагоді музейним і бібліотечним працівникам, краєзнавцям і 

журналістам, студентам і викладачам вузів. 

 

5.   Тридцятий рік пливе над краєм біди чорнобильської дзвін [ 30-м роковинам 

Чорнобильської трагедії ]: методичні матеріали / упоряд. М.В.Городня. / Чернігівська 

районна централізована бібліотечна система; Чернігівська центральна районна 

бібліотека. – Чернігів: Чернігівська центральна районна бібліотека, 2016. – 22 с. 

6.  

7.   Чорнобиль…Трагедія…Пам'ять…: інформаційно-біографічні матеріали / упоряд. 

В.Чуприна; ред. М.Городня : Чернігівська районна централізована бібліотечна 

система. – Киселівка: Киселівська сільська бібліотека-філіал ЦБС, 2016. – 34 с.: фото. 

 

Альбомне видання містить інформаційно-біографічні матеріали про жителів 

Киселівської територіальної громади – учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС та переселенців із зони відчуження. 
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