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 Щоб стати справжніми соціально-

інформаційними центрами  та складовими  місцевого  

соціуму, культурними інституціями, які є важливим 

простором для освіти, дозвілля, духовного розвитку 

населення, бібліотечні заклади Кіцманщини 

визначають пріоритети своєї діяльності відповідно до 

потреб місцевої громади, шукають шляхи співпраці з 

усіма її представниками. 

          Коло партнерів бібліотек Кіцманського 

району досить широке і з  року в рік поповнюється.  Це 

органи місцевого самоврядування, державні служби, 

громадські організації, освітні установи, заклади 

культури,  церкви, комерційні структури, засоби 

масової інформації. 

          Партнерство бібліотек і органів державної 

влади та місцевого  самоврядування знаходить своє 

відображення в організації доступу громадян до 

офіційної інформації та місцевих нормативних актів. В 

бібліотеках влаштовані  інформаційні стенди 

«Бібліотека - посередник 

між владою та громадою», 

«Бібліотека. Інформація. 

Влада.».  В книгозбірнях 

сіл Ошихліби, Киселів, 

Лашківка, Витилівка, 

Валява, Оршівці діють 

громадські  приймальні 

депутатів різних рівнів. 

Бібліотеки стали місцем 

проведення зустрічей кандидатів у депутати з 

виборцями. В ряді бібліотек влаштовані скриньки 

пропозицій та запитань до влади на тему «Запитай у 

влади». Представники владних структур є активними 



абонентами індивідуальної та групової інформації при 

кожній бібліотеці. В свою чергу органи державної 

влади та місцевого самоврядування відзначають 

важливу роль бібліотек як інформаційних посередників 

між владою та громадою, вважають їх надійними 

партнерами у реалізації місцевих проектів та програм. 

Незважаючи на проблеми у фінансуванні, 

райдержадміністрація та районна рада опікуються 

бібліотечними закладами, виділяють кошти на 

передплату періодичних видань, на придбання 

комп’ютерної техніки та підтримують життєдіяльність 

бібліотек. Інформація про бібліотечні події, проведені 

заходи  розміщується на сайтах місцевих органів влади. 

     Бібліотеки Кіцманщини, здійснюючи свою 

соціально-гуманістичну місію, постійно співпрацюють 

з управлінням праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації, організовуючи культурно-

масову роботу з людьми похилого віку, інвалідами. 

Останнього четверга кожного місяця бібліотекарі 

районної книгозбірні відвідують підопічних відділення 

соціально-побутової адаптації, яке створене при 

територіальному центрі (директор Р. Грицик). До 

кожної зустрічі бібліотекарі Л. Разінкіна, Л. Корзун, М. 

Андроник готують цікаві та різноманітні заходи, 

захоплюючі розповіді. Це бесіди за чашкою чаю 

«Людина та її здоров’я», дні відпочинку «Хай буде 

теплою осінь життя», історичні мандрівки «Легенди 

нашого краю» та інші.                                                                       

Доброї слави зажив створений у співпраці 

бібліотеки і територіального центру клуб пенсіонерів 

«Надія» (керівник - бібліотекар ЦРБ Л. Разінкіна).  



Всі засідання клубу 

проходять цікаво і 

змістовно, надається 

увага  ретельному 

добору тем. Серед них: 

«Жіночність в любому 

віці», «Сміхотерапія», 

«Сеанси музикотерапії», 

«Вода, її властивості: 

знайомі і незнайомі». На засідання запрошуються 

лікарі, працівники пенсійного фонду, юристи та 

представники інших служб з корисною для членів 

клубу інформацією. Працівники районної бібліотеки 

для дітей є постійними відвідувачами центру 

соціальної  реабілітації  дітей  інвалідів «Дзвіночок» 

(директор Л. Крестянікова). Надовго запам’ятається 

дітям розважально-ігрова програма «Разом ми все 

подолаємо» та інсценівка вистави-казки «Теремок» з 

участю театру-книги «Веселка»(керівник Ю.Понич), 

що діє при бібліотеці - філії села Брусниця.  

Активними партнерами 

бібліотек завжди були і 

залишаються освітні заклади 

району: дитячі та загальноосвітні 

навчальні заклади, районна 

гімназія,  

Будинок дитячої творчості, 

державний аграрний технікум, відділ освіти, молоді і 

спорту РДА. Інформаційна підтримка навчального 

процесу, інформування вихователів, вчителів та 

викладачів про нову літературу, залучення школярів та 

студентів до бібліотечних заходів – такі основні 

напрямки співпраці. Завжди приносять позитивний 



результат спільні масові  заходи, серед яких можна  

назвати вечір-зустріч із місцевими письменниками О. 

Савченко-Гнатюк, Й. Палятинським, В. Місевичем 

(районна гімназія, класний керівник  А. Дарчук), вечір 

поезії «Поезії не змовкне джерело» (Кіцманський ЗНЗ, 

класний керівник Г. Бужак), літературний вечір 

«Слово, пісня, душа Кобзаря - це окраса і суть 

життя»(студенти аграрного технікуму, куратор О. 

Томаш). Традиційними вже стали екскурсії учнів та 

студентів до бібліотек.  

Великої  

популярності набули 

Інтернет - центри ЦРБ, 

РДБ та бібліотек села 

Берегомет, селища 

Лужани із безкоштовним 

доступом до всесвітньої 

мережі Інтернет. Тут 

проводяться тренінги, 

консультації, надається 

допомога в організації пошуку та навігації у всесвітній 

мережі Інтернет. 

 Постійними партнерами бібліотек  є служба у 

справах дітей (начальник Л. Заярнюк) та районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

(начальник Н. Леонтієва). 

Надаючи регулярну 

інформаційну допомогу 

цим структурам, 

бібліотеки залучають 

їхніх представників до 

проведення різноманітних 



просвітницьких заходів, спрямованих на правове 

виховання населення, профілактику правопорушень, 

популяризацію здорового способу життя. Проведено 

урок моралі «Життя людини – найвища цінність», 

годину спілкування «Хвороби століття», проблемний 

діалог «Все від природи, а що взамін?», урок права 

«Вчимося жити за законом». 

Важливим партнером бібліотек у 

профорієнтаційній роботі є районний центр зайнятості 

населення (директор О.  Гордійчук), представники 

якого є частими гостями у бібліотеках.  Корисною для 

читачів стала профорієнтаційна бесіда «Калейдоскоп 

професій», інформаційна година «Служба зайнятості 

населення інформує». 

   У просвітницькій 

та дозвіллєвій діяльності 

бібліотек заслуговують на 

увагу партнерські 

відносини з районним 

товариством ім. 

Т.Г.Шевченка «Просвіта» 

. Щороку, а особливо у 

цей - 200-літній 

ювілейний рік від дня 

народження Т.Г.Шевченка пройшли спільні заходи: 

шевченківські читання «Нас єднає Шевченкове слово», 

вечір поезії «На струнах Кобзаревої душі», 

літературно-музична композиція «Об’єднаймо Україну 

Шевченковим словом». 

Тісною є  співпраця бібліотек із товариством 

дітей політв’язнів та репресованих (голова Н. Білова). 

Важливим напрямком спільної діяльності є патріотичне 

виховання усіх верств населення, а особливо дітей та 



молоді. Із великої кількості спільних патріотичних 

заходів можна назвати вечір-пам’ять «Вам вічна слава, 

вам вічна пам’ять» (до Дня пам’яті героїв битви під 

Крутами) та годину-спомин «Згадаймо Небесну 

сотню». 

    Найбільш активно розвивається партнерство 

бібліотек з закладами культури: музеями, школами 

мистецтв, художніми школами, клубами та Будинками 

культури. Бібліотеки нашого району, маючи великий 

інформаційний потенціал, напрацьовані зв’язки з 

державними та громадськими структурами все частіше 

стають ініціаторами проведення акцій, спільних 

проектів та програм.  

 

Переважна більшість 

масових заходів у 

бібліотеках проводиться з 

участю працівників установ 

культури, а бібліотекарі в 

свою чергу забезпечують їх 

літературою за фахом, 

підбирають літературу для 

проведення різноманітних заходів, надають посильну 

допомогу у написанні сценаріїв. Партнерські стосунки 

закладів культури знайшли своє відображення в 

проведенні творчої акції «Буковинський вінок 

Кобзареві», пісенного конкурсу «Пісня буде поміж 

нас», краєзнавчого інформаційного проекту «Моє село 

- моя бібліотека», презентації книги «Пісенна 

Шевченкіана» (упорядник О. Івасюк). 

    Активними інформаційними партнерами 

бібліотек в районі є засоби масової інформації, зокрема 

районне радіомовлення (редактор Г. Скулеба), районна 



газета «Вільне життя» (головний редактор О. Кулько) 

та ряд обласних газет, оскільки їх інформаційні 

можливості забезпечують потужну рекламу 

бібліотечних послуг. Немає жодного номера районної 

газети, щоб там не друкувались різного роду 

бібліотечні новини. По місцевому радіо постійно 

звучать рекламні оголошення, вітання бібліотекарям, 

інформаційні повідомлення про бібліотечні заходи та 

нові поступлення літератури.  

    В розвитку та збереженні духовної культури 

партнерами бібліотек є православні храми. Великий 

досвід партнерських відносин з церквою має бібліотека 

- філія села Киселів. Отець Юрій Лужний є частим 

гостем на масових заходах, що організовує та 

проводить бібліотека. В свою чергу бібліотекар Л. 

Пасічник  надає інформаційну підтримку для 

проведення занять недільної школи. Інші бібліотеки 

району також  співпрацюють із духовенством під час  

проведення Різдвяних, Великодніх та інших 

православних свят. 

    Економічними партнерами наших бібліотек є 

приватні підприємці та торгівельні організації. Серед 

найактивніших – М. Касперський (магазин «Іринка»), 

Т. Григоряк (торговий комплекс «Смарагд»),  Д. 

Жуківський (магазин «Конвалія»).  



 

Вони є щирими спонсорами під час проведення 

районних свят та конкурсів, зокрема конкурсу 

«Кращий читач року», акції «Книжка під подушку» 

тощо. 

   В структурі агропромислового комплексу вже 

багато років партнером бібліотеки – філії села Оршівці 

є агрофірма «Оршівська» (директор М. Чередарик). В 

минулому році бібліотека отримала в подарунок від 

агрофірми  комп’ютерну техніку на суму - 8000 грн. 

    Щоб соціальне партнерство стало однією із 

основних функцій  бібліотеки, прогресивною формою 

взаємодії з іншими структурами, багато залежить від 

професійної майстерності бібліотекаря, його бажання і 

вміння працювати в цьому напрямку. Центральна 

районна бібліотека, як методичний центр, багато 

робить для підвищення кваліфікації працівників. 

Нещодавно на базі бібліотеки села Стрілецький Кут 



був проведений  районний семінар «Бібліотека - центр 

громадського і соціального життя», на якому відбулося 

показове  творче спілкування бібліотеки з її 

партнерами  «Є співпраця – є і результат».  

     Бібліотеки Кіцманщини на досягнутому не 

зупиняються, вони і сьогодні знаходяться в активному 

пошуку партнерів, спроможних сприяти їх розвитку, 

удосконаленню форм і методів роботи, інвестуванню і 

реалізації проектів, спрямованих на найбільш повне та 

якісне задоволення потреб населення в інформації, 

поповнення фінансових і матеріальних ресурсів. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


