
                                     
№ 

з/п 

Показники роботи виконано 

в 2014 

план 

на 2015 

виконано 

в 2015 

% 

1 Кількість користувачів, 

всього 

 

в т.ч. дорослих 

юнацтва 

3003 

 

 

1402 

1601 

3000 

 

 

1300 

1700 

3002 

 

 

1444 

1558 

100% 

 

 

100% 

92% 

2 Кількість відвідувань 

бібліотеки 

 

в т.ч. дорослих 

юнацтва 

 

18 566 

 

 

 

18000 

 

18 340 

 

10 021 

8 319 

 

100% 

 

3 

 

Відвідування сайту 

бібліотеки 

 

9208  9000  

4 Книговидача 

 

в т.ч. дорослих 

юнацтва 

60348 60 000 

 

62795 

 

36379 

26416 

100% 

5 Поповнення книжкового 

фонду: 

примірників 

назв 

 

 

841 

 

 

 

1600 

1000 

 

 

581 

 

 

 

36% 

6 Масові заходи 

 

101 80 93 100% 

7 Читаність 

 

21.5 20 21 100% 

8 Обертаність 

 

1.2 1.1 1.2 100% 

9 Кількість абонентів МБА 

 

1 4 - 0 % 

10 Кількість замовлень 

 

1 10 - 0 % 

11 Кількість одержаних книг 

 

7 10 - 0 % 

              

 

                 Розвиток та збереження ресурсів бібліотеки. 
       Бібліотечний фонд кожної конкретної бібліотеки являє собою 

систематизоване зібрання документів на різних носіях інформації, дібраних у 

відповідності з завданнями бібліотеки та потребами її користувачів. Чим 

якісніший фонд, тим повніше задовольняються потреби читачів, тим краще 

бібліотека виконує свої функції у суспільстві. Сьогодні кожна бібліотека 

визначає свою місію, яка спрямована на виконання запитів місцевої громади.  



     У 2015 р. у центральну міську бібліотеку  надійшло  581 прим. документів, 

вибуло 671 прим. На 01.01.2016 р.  бібліотечний фонд становить 52 386 

прим., з них книг –  48 806 прим.  
     За спец кошти закуплено 10 прим. книг на суму 701грн.00коп. В цьому 

році з державного бюджету було виділено майже 6тис.грн. та закуплено 115 

прим. книг. Недостатнє фінансування бібліотек з боку держави змушує 

бібліотеки шукати інші джерела поповнення свого бюджету. Основним 

джерелом комплектування була подарункова література з різних установ та 

закладів, в  тому  числі  і від  користувачів бібліотеки.       Здавалось  би,  

важко  в наш час достукатись до людських сердець, та дуже приємно, що у 

нашому місті так багато небайдужих людей, які знаходять можливість 

відгукнутись на заклик про допомогу. В цьому році  бібліотека отримала в 

подарунок від користувачів 48 прим. книг. 

     Українська книга – це передусім життя українського народу. Після участі 

в проекті «Бібліотека як міст культурної інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб у місцеві громади» для поціновувачів друку ми отримали видання 

української сучасної еліти в кількості 28 прим. на суму 1699грн.00коп. А це 

Андрухович, Матіос, Роздобудько, Шкляр, Кокотюха та ін. А ще чимало 

книг, які розповідають про історію України. Адже, саме література є основою 

національної культури і від її рівня залежить рівень свідомості громадян. 

     Документи, які надходили до бібліотеки,  проходили технічну обробку  

згідно  норм і інструкцій,  їх  відображали в  системі  каталогів і картотек, 

записували до  сумарних та інвентарних  книг. 

   Невід'ємною складовою бібліотечного фонду є періодика. Організація 

передплати періодичних видань, кожного року через обмеженість коштів, 

вимагає зваженого підходу, систематичного вивчення попиту на те чи інше 

видання. Адже від того, наскільки якісним є склад періодики, значною мірою 

залежить цінність інформаційного потенціалу бібліотеки. Протягом року 

передплачувалося   27  назв періодичних видань: 19 журналів, 8  газет. 

Всього надійшло 236 прим. видань. 

      В 2015р. центральна міська бібліотека вивчала краєзнавчий відділ. Для 

аналізу переглянуто весь краєзнавчий фонд в читальному залі, який виділено 

на окремих стелажах і знаходиться і знаходиться на книжковій виставці, у 

фонді абонементу знаходяться в основному дублетні екземпляри. В 

читальному залі бібліотеки із матеріалів періодичних видань зроблено 16 

тематичних підбірок, оформлених у папки. Протягом багатьох років 

бібліотекою збиралися матеріали про видатних людей, які мали або мають 

причетність до нашого краю у змістовно оформлених альбомах. В роботі з 

користувачами допомагає краєзнавча картотека. Безліч корисної інформації 

для читачів та бібліотечних працівників вміщують поточні бібліографічні 

списки - «Новоград- Волинщина на сторінках преси». Фонд краєзнавчої 

літератури в ЦМБ на кінець 2014 р. нараховує 1145 екземплярів, що 

становить 2.2%. Книгозабезпеченість користувачів літературою даного 

розділу становить 0.4 

     Використовуючи весь краєзнавчий матеріал, який накопичений в 

бібліотеці, потрібно відмітити, що майже всі запити користувачів 



задовольняються. Досить актуальними є видання кандидата географічних 

наук М.Ю.Костриці №Географія Житомирської області», 1993р. та «У 

просторі і часі», 1995р. 

У нашому місті живуть і працюють відомі пошуковці: Ж.Василенко, 

І.Тригуб, Є.Степанов, Л.Наумець та ін. Результатом їх роботи являються 

книги: 

- Наумець Л. Товариство об'єднаних слов'ян. - 1997 

- Тригуб І., Поляков А. Там, де Зягель стоїть. – 2004 

- Василенко Ж. Молодість, обпалена війною. – 2003 

- Степанов Є. Нариси з історії Новограда-Волинського. – 2006 

- Новоград-Волинський.Історія міста. – Новоград-Волинський: 

НОВОград, 2010.-640с. 

- Новоград-Волинський.Історія міста. – Новоград-Волинський: 

НОВОград, 2013.-256с. 

Жодного разу не видавались книги:  

- Бібліотечна Житомирщина: історія і сучасність.- Житомир: 

«Полісся»,2006.-184с. 

- Білоус В.Й., Сікол С.З. Фітотерапія в комплексному лікуванні очних 

захворювань.- Житомир: «Льонок»,1994.- 96с. 

Ці видання просто потребують додаткової реклами або є дублетними 

екземплярами. 

        Старшокласники звертаються до бібліотеки за матеріалами про 

письменників Житомирської області та нашого міста. Бібліотекарі 

пропонують літературу, яка розміщена на книжковій виставці «Фонд 

краєзнавчих видань». Тут зібрані всі збірки поетів і прозаїків, які видавались 

у наших місцевих видавництвах, особливо часто учні звертаються до збірок 

«Зерниця», яких у фонді бібліотеки є в достатній кількості. 

      От якої літератури явно не вистачає у фонді бібліотеки, так це про 

природу Житомирщини. Звичайно, бібліотечні працівники компенсують цей 

пробіл матеріалами з періодичних видань та інтернету. 

      Сьогодні найбільш поширеною та важливою послугою бібліотеки є 

своєчасне та якісне надання інформації. Недостатнє державне фінансування 

та зменшення платних послуг призводить до того,  що бібліотека 

залишається без книг, основного джерела інформації. Це веде до формування 

негативного іміджу бібліотечної установи та знижує потік реальних та 

потенційних користувачів.  

 

 Участь бібліотеки в міських програмах  

по створенню іміджу. Зв’язки з громадськістю. 
    У звітному році бібліотека продовжувала роботу по утвердженню 

позитивного іміджу, всіляко рекламувала бібліотечні ресурси та послуги. 

Розуміючи усю важливість преси, радіо, телебачення у житті людини, 

бібліотека активно працювала в напрямку налагодження тісних зв’язків із 

місцевими  ЗМІ. Організовуючи масові заходи запрошували керівництво 

міста, соціальних партнерів, журналістів газет та місцевого телебачення. 

Нерідко авторами газетних статей про проведені заходи виступали самі 



працівники бібліотеки. Всі публікації в пресі, фотоматеріали, інформацію в 

Інтернеті збираємо, систематизуємо в альбомах «Новоград-Волинський на 

сторінках преси», «Історія бібліотеки, 1974-…», «Про бібліотеку в 

Інтернеті». Продовжуємо писати історію бібліотеки. 

     На сьогоднішній день важливим джерелом інформації про діяльність 

бібліотеки є її веб-сайт «Бібліотечна Звягельщина», який знайомить із 

структурою бібліотеки, її ресурсами, послугами, а також містить інформацію 

про заходи, які вже відбулися у бібліотеці або мають відбутися найближчим 

часом. Користувач Інтернету має можливість  «відвідати» віртуальні 

виставки бібліотеки . В цьому році були підготовлена  віртуальна виставка 

«Ви наші земляки, ви наша слава» до Дня партизанського руху на 

Житомирщині. Неодноразово діяльність бібліотеки  висвітлювалась на 

офіційному веб-сайті міської ради. 

      Для дітей і молоді, для всіх, хто не уявляє своє життя без книги, в кінці 

березня – на початку квітня у бібліотеках проходить Всеукраїнський тиждень 

дитячого та юнацького читання. На цікавий бібліомікс «У світі книгоманії» 

до бібліотеки було запрошено учнів 8 класу СШ № 4. Присутні ознайомились 

з бібліотекою, з історією свят – тижня дитячого читання та Міжнародного 

Дня дитячої книги; з електронної презентації отримали цікаву інформацію 

«Чому читати книги корисно». Крім того, бібліотекарі розповіли про книги-

ювіляри 2015 року – «Слово о полку Ігоровім» і «Дон Кіхот» Мігеля де 

Сервантеса. Учні подивились відео проект «Дон Кіхот» Сервантеса – книга-

ювіляр», який працівники бібліотеки створили власноруч. В кінці заходу 

було проведено літературну вікторину, показано відеоролик «I’m reading a 

book» («Я читаю книгу»). 

    У цю погожу вересневу днину бібліотекар кличе на гостину! Під таким 

девізом  до Всеукраїнського дня бібліотек працівники  бібліотеки  протягом 

декількох днів проводили для читачів чимало цікавих заходів. Розпочалось 

святкування з екскурсії  «Цей дивосвіт - бібліотека». Першокурсників 

Новоград-Волинського економіко-гуманітарного коледжу  ознайомили з 

фондом бібліотеки, з читальним залом та абонементом, з  Інтернет - центром. 

В ході зустрічі відвідувачі спробували себе в ролі бібліотекарів: знаходили у 

фонді потрібну літературу, записували книги у формуляр, проводили огляд 

літератури, робили презентацію.  Також бібліотекарі на площі Лесі Українки 

провели акцію «Будь сучасним. Читай українське!» 

 

       З метою реклами бібліотеки та послуг, які ми надаємо, бібліотекарі 

відвідали територіальний  центр  соціального обслуговування, МЦСССДМ,  

медичний  та економіко-гуманітарний коледжі, професійно-технічний  ліцей, 

ЗОШ №2,3,5,7, НВК «Гімназію ім.Лесі Українки», міську організацію 

ветеранів України, спілку ветеранів афганської війни, палац дітей та молоді. 

Протягом року вся рекламна діяльність бібліотеки була направлена на 

сприяння підвищенню її статусу в суспільстві та залученню нових 

користувачів. 
 

 



                                 Творчі акції  бібліотеки. 

Сприяння процесу національного і духовного відродження.  

 Заходи до визначних подій в житті  держави і  суспільства. 

        Розбудова держави завжди була справою складною і відповідальною. Її 

неможливо здійснювати без міцного духовного підгрунтя. Шанобливе 

ставлення до державних символів, Конституції України, виховання 

патріотичних почуттів і гордості за власну країну є дуже важливою 

сходинкою в створенні духовних основ державності. 

 З цією метою в бібліотеці було проведений історичний хроноскоп «Соборна 

Україна» (до Дня Соборності). Працівники бібліотеки за допомогою 

книжкової виставки ознайомили користувачів з історією прийняття Акту 

Злуки, з подією, що стала однією з найважливіших в історії українського 

державотворення ХІХ-поч.ХХ століття. 

       22 вересня на державному 

рівні відзначається День 

партизанської слави. 

Патріотичний рух розгорнувся 

на території України, 

окупованої фашистською 

Німеччиною, з самого початку 

Великої Вітчизняної війни. 

Саме цій тематиці була  

приурочена патріотична 

година «Пам'ять про минуле». 

Бібліотекарі розповіли про 

діяльність партизанських загонів і з’єднань. Загальну увагу привернули 

уривки із фільму «Партизанський фронт» з елементами кінохроніки. Учням  

8 класу ЗОШ № 5 був проведений огляд літератури  на тему дня та 

представлена  книжкова виставка «Шляхами подвигу і слави» з історичною, 

документальною, художньою літературою з фондів нашої читальні. Дуже 

зворушливо діти читали баладу про сестер-партизанок.  На завершення 

зустрічі присутні були запрошенні на екскурсію в місцевий краєзнавчий 

музей.                                                                                                              

       У зв’язку з  дестабілізацією 

ситуації в Донецькій та Луганській 

областях наша країна зіткнулася з 

проблемою вимушено переселених 

осіб. Щоб допомогти, вимушеним 

переселенцям створені спеціальні 

штаби або координаційні центри, 

добровільні та волонтерські 

організації. До роботи в них 

залучені волонтери, громадські 

організації та всі відповідні 

служби і структури за напрямками 

- і медики, і соціальні працівники, і бібліотекарі… Центральна міська 



бібліотека ім. Юрія Ковальського не залишилася осторонь цієї складної 

ситуації, що сталася в країні і долучилася до проекту «Бібліотека як міст 

культурної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади», який 

проводиться в рамках  проекту «Від руйнування до творення. Шляхи 

примирення в українському суспільстві», за підтримки Міністерства 

закордонних справ Німеччини. З цією метою в бібліотеці було проведено 

осінній мікс «Несе Полісся в кошику дари». Цільовою аудиторією цього 

заходу були вимушені переселенці, члени клубу «Світлиця», товариство 

етнічних німців «Бегегнунсцентр» та користувачі бібліотеки. Метою зустрічі 

було забезпечення якісного 

дозвілля, психологічного 

розвантаження, пошуку 

шляхів подолання 

стереотипів, депресії та 

агресії, нові знайомства та 

моральна взаємопідтримка. 

До заходу були залучені  

учні та викладачі музичної 

школи, які приємно вразили 

присутніх своїми виступами. Також гості відвідали віртуальну виставку 

картинної галереї «Осінь на полотнах художників», яка була підготовлена 

працівниками бібліотеки. Родзинкою зустрічі був майстер-клас  з 

виготовлення осінньої листівки від Бондаренко Олени, переселенки з м. 

Луганська. Завершенням зібрання був круглий стіл з ароматною чашкою 

кави, за яким відбувалося тепле спілкування та ближче знайомство.   

       Після участі в проекті «Бібліотека 

як міст культурної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб у 

місцеві громади», бібліотека стала 

центром з надання допомоги для 

вимушено переселених осіб із зони 

АТО. На даний час в нас зав'язалися 

тісні зв'язки з деякими переселенцями. 

У бібліотеці вони користуються 

вільним безкоштовним доступом до 

мережі Інтернет, зв'язуються з рідними 

через соціальні мережі та скайп. Олена Бондаренко, переселенка з 

м.Луганська, провівши майстер-клас по виготовленню осінньої листівки, 

добавила цей матеріал до свого портфоліо при переатистації. Відвідавши наш 

захід, Петро Правий (Петро Бондаренко), переселенець з м.Луганська, 

письменник, блогер, запропонував провести на базі нашої бібліотеки 

виставку-презентацію книг його друзів. Наталія Андрієнко, переселенка з 

м.Луганська, через соціальні мережі підтримує зв'язок з рідними. Сім'я 

Шиман, переселенці з м.Волновахи, є постійними користувачами 

бібліотечних послуг. Участь бібліотеки відображена на постері з 

інформацією про захід, а також для поціновувачів друку ми отримали 



видання української сучасної еліти. А це 

Андрухович, Матіос, Роздобудько, 

Шкляр. А ще чимало книг, які 

розповідають про історію України. 

Адже, саме література є основою 

національної культури і від її рівня 

залежить рівень свідомості громадян.   

 

 

 

Популяризація л-ри з питань природознавчих наук 

та охорони навколишнього середовища. 

 Розповсюдження екологічних  знань. 

      Являючись інформаційним 

центром з різних питань, одним з 

головних напрямків роботи 

бібліотека обрала екологічний 

напрям з метою формування 

екологічної свідомості, 

екологічної культури громадян.    

Енергозбереження - дуже важливе 

завдання по збереженню 

природних ресурсів. 

«Енергозбереження для всіх і для 

кожного»  - під таким гаслом працівники центральної міської бібліотеки ім. 

Юрія Ковальського   провели  громадський форум з учнями дев’ятих класів 

ЗОШ №7.  На форумі обговорювалися основні напрямки і способи 

енергозбереження. Розглядалися енергозберігаючі технології, які здатні 

звести до мінімуму непотрібні втрати енергії, що сьогодні є одним з 

пріоритетних напрямків не тільки на державному рівні, а й на рівні кожної 

окремо взятої родини. Учням були продемонстровані енергозберігаючі лампи 

освітлення: люмінесцентні та  світлодіодні. Пояснено принцип їх роботи. А 

також розповідалось про історію їх створення. Питання використання 

альтернативних джерел енергії стає все більш популярним, особливо у світлі 

енергозберігаючих технологій.  Сонячні батареї в сукупності з застосуванням 

вітрогенераторів, можуть виступати як в якості додаткового, так і основного 

джерела енергії, звільняючи таким чином споживача від гострої залежності в 

централізованих енергетичних мережах. Скорочується споживання інших 

видів палива та енергії.  

      Врятувати планету закликають усі й всюди.  Працівники бібліотеки  

задалися метою зменшити кількість важких металів, що потрапляють до 

навколишнього середовища. З цією метою продовжили  акцію щодо 

збирання відпрацьованих батарейок «Викидай правильно». Ця акція нічого 

не коштує, натомість маємо змогу долучитися до гарної справи, навчити 

людей, наскільки важливо дбати про природу. 

     Не могли не згадати велике лихо світового масштабу – аварію на ЧАЕС. 

Ніч 26 квітня 1986 року вразила собою увесь навколишній світ, 



приголомшила жителів планети страшним стогоном невідомої раніше біди, 

трагічні наслідки якої відчуватиме ще не одне наступне покоління. З метою 

інформування користувачів, була підготовлена виставка-бесіда «Третє 

десятиліття після Чорнобиля».Тож, маємо все робити, щоб залікувати ці рани 

і господарювати так, щоб подібне не повторилося. 

 

Задоволення читацьких запитів на техніка – економічну літературу. 

Профорієнтація. 

     Одним із найважливіших кроків у житті молоді є вибір професії. Адже 

займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, – одна з умов відчуття 

життєвої повноцінності. Саме проблемному питанню вибору професії була 

присвячена година спілкування «Вибір професії , або задача з багатьма 

невідомими», яка відбулася у 10 

- А класі ЗОШ №3. Учні 

дізналися про затребуванні 

професії на ринку праці, про 

популярні освітні сайти з 

вибору професій. Вибір 

професії – чи не найголовніший 

чинник того, як складеться  

подальше життя та як ти в 

ньому будеш себе почувати. 

Адже всім хочеться не лише 

заробляти гроші, але й 

реалізувати свій потенціал та отримувати справжнє задоволення від своєї 

діяльності. 

 

                                 Популяризація літератури з питань 

охорони здоров’я  та фізичного виховання. 

    Формувати у користувачів уявлення про те, що здоров'я значною мірою 

залежить від нас самих, 

пропагувати здоровий 

спосіб життя, викликати 

прагнення зберігати та 

зміцнювати здоров'я, 

бажання підтримувати 

його традиції є важливим 

напрямком діяльності 

бібліотечних закладів. 

   З метою інформування 

про романтичні 

відносини, про обов’язок і 

честь, про здоровий спосіб життя, про статеві відносини та ризики зараження  

хворобами, які передаються статевим шляхом,  для студентів 1 курсу 

економіко- гуманітарного коледжу був проведений шок-урок під назвою 

«Любов романтична, а хвороби – НІ».  На заході обговорювали ознаки 



закоханості та справжнього почуття – любові, читали вірші про кохання. 

Цікавою та пізнавальною була розповідь завідуючого шкіряно-

венерологічного диспансеру Гуменюка Сергія  про венеричні захворювання, 

їх ознаки, лікування, наслідки. Цю тему супроводжували переконливі 

відеослайди. 

 

 

  Популяризація літератури  з питань мистецтва, 

                  творів   художньої літератури. Естетичне виховання. 

 

     У барвистому вінку української поезії 

яскравою квіткою цвіте ім'я видатної української 

поетеси Ліни Василівни Костенко. В березня 

цього року Україна відзначила 85 ювілей Ліни 

Костенко. До цієї дати в центральній міській 

бібліотеці  для учнів 11 класу ЗОШ № 3 був 

проведений  літературний калейдоскоп «Я 

вибрала Долю собі сама». Доля Л. Костенко 

прозирає крізь вірші, поезія є її долею, тут уже 

важко відокремити щось одне. Вкрай малослівна 

щодо себе самої, Ліна Костенко залишає нам право побачити у віршах 

відблиск свого життя, високих почуттів, тяжкої письменницької праці. Її 

біографія наче вписана в творчість, інкрустована у поезію. Розповідь 

працівників бібліотеки супроводжувалась 

презентацією про життєвий та творчий шлях 

поетеси, який був досить важким. В 

літературному калейдоскопі звучали вірші у 

виконанні працівників  бібліотеки, учнів і 

класного керівника 11 класу ЗОШ № 3. Душу 

людині лікує також музика, яка супроводжує 

вірші поетеси. Багато романсів на слова Л. 

Костенко виконує Ольга Богомолець. Мудрими 

людьми сказано, що нації не існують без поетів 

величезного творчого початку, без людей, які є 

совістю, цвітом усього народу. Добре, що наш 

народ має такий цвіт. Ми 

схиляємо голову перед величчю 

мудрості Ліни Василівни 

Костенко, філософією її серця, 

прекрасної і благородної поетеси.  

      В серпні відзначається Другий 

Спас. З цієї нагоди у нашій 

бібліотеці було проведено 

пізнавальне застілля клубу 

«Світлиця» під назвою «Прийшов 

Спас». Під час заходу настоятель 



храму Царських Мучеників стратотерпців протоієрей Петро Зінчук цікаво і 

змістовнорозповів про церковне походження свята.На Свято Спаса запросили 

і вмілого, працьовитого пасічника Стеранюка Юрія з села Чижівка. Він 

розповів про особисту пасіку, догляд за бджолами, викачку меду, його збір та 

зберігання. А всіх присутніх пригостив стільниковим медом. 

      Українська мова є невід'ємною 

частиною українського народу, 

скарбницею історичного досвіду та 

суспільної свідомості. В бібліотеці 

було проведено літературне свято 

«Рідна мова чиста, як роса», метою 

якого було виховати в учнів почуття 

любові до рідної мови, розповісти 

про історію створення мови, про її 

багатство та ліричність. розкрити 

поняття «рідна мова», пояснити, яких 

гонінь зазнала наша мова впродовж 

століть, показати красу і багатство 

української мови. З учнями 8-х класів 

ЗОШ № 2 була проведена бесіда 

«Безцінна спадщина мого народу». Цікавим був перегляд відео-презентації 

«День писемності та української мови». З інформаційного досьє «Звучи, 

рідна мово!» дізналися багато цікавого та корисного про українську мову з 

маловідомих фактів. Із захопленням учні брали активну участь у мовній 

вікторині. Для користувачів бібліотеки була підготовлена книжкова виставка 

«Мова барвінкова батьківська ранкова». 

            Нещодавно в бібліотеці  відбулася зустріч з письменниками 

Володимиром Лисом та Надією Гуменюк. Володимира Савовича називають 

справжнім феноменом сучасності. Журналіст, драматург, прозаїк, володар 

премій конкурсу «Коронація слова». Персональна муза автора – його 

дружина – відома українська поетеса, прозаїк, публіцист Надія Гуменюк. 

Учасники зустрічі спілкувалися з гостями, розглядали презентовані ними 

збірки та слухали уривки з їхніх творів , у яких майстри торкаються багатьох 

тем — теми кохання, природи, людського буття. Присутні мали змогу задати 

запитання, які їх цікавили та отримати на них відповіді безпосередньо від 

авторів книг. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Краєзнавство 

     Чистим і невичерпним джерелом духовності сучасного громадянина є 

почуття любові до рідного краю, до свого народу, глибокої поваги до 

споконвічних народних традицій, звичаїв, обрядів. У кожного краю, як і у 

кожної людини, своя доля, своя історія, свої легенди. 

     Кожен рік в лютневі 

дні ми вшановуємо нашу 

видатну землячку Лесю 

Українку. Але в цьому 

місяці є ще одна дата, яка 

пройшла повз увагу 

багатьох. В лютому 

виповнилося 135 років від 

дня народження 

Климента Васильовича 

Квітки, музикознавця, 

дослідника фольклору та 

етнографії нашого краю, друга і чоловіка Лесі Українки.  В бібліотеці  для 

учнів 10 класу гімназії ім. 

Лесі Українки проведено 

літературно-музичний журнал 

«Він був другом її ідей». 

Присутні дізнались, як 

відбулось їх знайомство, як 

Леся Українка і К. Квітка 

організували експедиції по 

запису народних дум, як вони 

боролись з тяжкою хворобою. 

Літературні сторінки 

«журналу» супроводжувались 

презентацією та фольклорними виступами ансамблю «Цвіте терен», піснями 

учнів школи мистецтв. І звісно, не обійшлося без поезії Лесі Українки.     

     Небагато сучасників можуть похвалитися глибокими знаннями з 

українського народознавства – як жили, працювали, проводили дозвілля наші 

пращури. Тож наша 

бібліотека  провела 

народознавчі фольклорні 

посиденьки під назвою 

«Навчи мене, мати, весну 

зустрічати».  Запрошені 

на свято учні гуртка 

Малої академії наук і 

народних мистецтв 

науково-технічної 

творчості під 

керівництвом Мізернюк 

Наталії  та фольклорний гурт «Мальва» палацу дітей та молоді під 



керівництвом Кучинської Галини   представили гостям бібліотеки, учням 

школи-інтернату, сім’ям переселенців, членам клубів «Криниченька» та 

«Світлиця»  народний обряд закликання весни. Дівчатка водили хороводи, 

співали пісні. Серед найбільш цікавих дійств були забавні сценки «Кривого 

танцю», «Подоляночки», до яких залучали й гостей. 

    Поліська земля… Це 

справжнє джерело 

натхнення для 

письменників, поетів, 

художників. Тут черпали 

свою наснагу відомі 

прозаїки і поети, 

залишивши в слові 

неповторну красу 

Полісся. Немає людини, 

байдужої до поетичного 

слова. У кожного є 

улюблені вірші, які в певний період життя схвилювали, торкнулися струн 

душі і запам'яталися на все життя.В 2015 році виповнюється 50 років 

Житомирській обласній організації Національної спілки письменників 

України. З цієї нагоди проведена літературна година «Поетичні обрії рідного 

краю». На захід були запрошені вчителі української мови і літератури, 

бібліотекарі місцевих шкіл, читачі.  Присутні мали змогу зустрітися та 

поспілкуватися з членами Національної спілки письменників України  

Пасічником Михайлом (головою ЖООНСПУ),  та місцевими письменниками 

Ніною Талько-Петрук та Анатолієм Клюско. 

     Уже двадцять дев’ятий рік 

поспіль на маленькій 

Батьківщині всесвітньовідомої 

поетеси Лесі Українки 

проходить Міжнародне свято 

літератури і мистецтв  «Лесині 

джерела». В зв’язку з суспільно-

політичною ситуацією в нашій 

країні, цього року  не було 

запрошено гостей та партнерів з-

за кордону, проте знайшли 

можливість  вшанувати пам’ять і 

талант видатної землячки Лесі 

Українки. Працівники міської централізованої бібліотечної системи  щороку 

долучаються до  свята та радують своїх читачів і гостей міста цікавими 

заходами. 25 липня бібліотекарі   провели  краєзнавчу вікторину, українське 

ерудит-лото, конкурс книголюбчиків та казкознавчиків. Окрасою заходу 

стали виступи учнів музичної школи та маленьких читачів дитячої 

бібліотеки. До уваги гостей свята  підготовлено книжкові експозиції із 

фондів міської централізованої бібліотечної системи: «Наш край – історії 

скарбниця, тут б'ється серце Лесі Українки» та «Україна моя вишивана».  


