
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  З червня 1987 року і по сьогодні очолює 

районну бібліотеку Яковенко Катерина 

Олександрівна.  Маючи за плечима 

досвід бібліотечної роботи, володіючи 

вмінням працювати з 

колективом, вона творчо 

використовує його на посаді 

директора.  Бібліотека не може 

стояти осторонь перетворень, 

що відбуваються в суспільстві – це добре усвідомлює директор і тому 

повсякдень трудиться над тим, щоб заклад був не книгосховищем, а 

дієвим організмом, у якому читання для користувачів не розвага, а  

праця – особлива, пізнавальна, 

святкова. 

Енергія, ентузіазм, 

цілеспрямованість, працездатність, 

справжній патріотизм та відданість 



 

 

бібліотечній справі надихають її та весь колектив на нові  творчі справи. 

    Катерина Олександрівна  учасник 

багатьох масових заходів, реклами 

бібліотеки. Її можна побачити на нараді 

в РДА, районній раді, селищні раді, то 

вона біжить в газове господарство , то 

вирішує проблеми сільської бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановний читач! 

Маєш вільний час – не витрачай його даремно. 

Візьми в руки книгу, прочитай її, поринь у світ  минулого, 

сучасного і майбутнього. Водночас 

дізнайся про щось нове, цікаве, запам’ятай, навчись. 

Знання важким тягарем ніколи не були. 

Тож заходь у сучасну бібліотеку! 

 



        Відділ абонементу запрошує всіх зануритись у світ захоплюючих 

літературних подорожей.  

       У відділі абонементу книжковий фонд організовано відповідно до 

читацьких потреб. Так окремо на 

видному місці  виділені полички та 

стелажі: 

 детективи «Детектив очима 

жінки», «До нас завітав Коломбо»; 

 фантастика; 

 історія; 

 класика «Ця нова стара 

класика» 

 книги для душі «Леді любовного    роману»;  

 українська сучасна література. 

         Вільний доступ до фонду надає 

можливість користувачу набути навичок 

самостійного вибору літератури, поглибити 

культуру читання, підвищити естетичну 

культуру, а також долучитись до знань  з 

фундаментальних основ класичної та 

сучасної літератури. 

         Працівниками відділу проводяться 

цікаві акції, організовуються тематичні 

виставки, 

перегляди 

літератури, що 

дозволяють користувачам корисно 

провести час та розширити власний 

світогляд. 

         За 2015 рік відділ абонементу 

обслужив 959 користувачів, з них  135 

– юнацького віку. Видано документів 

19424 примірники. 



 

      Працівники бібліотеки обслуговують бібліотечний пункт «Тарасівка» 

на якому 19 користувачів і видано за 2015 рік 605 документів. 

Обслуговування користувачів на абонементі здійснює бібліотекар 

Людмила Олексіївна Безсмертна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В читальному залі бібліотеки обслуговуються користувачі різних 

вікових груп: учні, студенти, молодь, пенсіонери.  

         До уваги користувачів довідкові видання: словники, довідники, 



енциклопедії, а також вини мають змогу у відкритому доступі 

ознайомитися з найновішими періодичними виданнями, та 

скористатися безкоштовним доступом до мережі Інтернет.  

    

 

       Користувачі нашої бібліотеки 

мають можливість не лише 

отримувати потрібну інформацію, а 

й брати участь у різноманітних 

акціях і масових заходах, цікаво і 

змістовно проводити свій вільний 

час.  

          Бібліотекар читального залу 

впроваджує в роботу  бібліотеки нові 

форми і методи роботи на основі 

новітніх інформаційних технологій та  комп’ютеризації інформаційно-

бібліотечних процесів.  

      Обслуговування користувачів в читальному залі здійснює бібліотекар 

читального залу Мартус Ольга Олександрівна. 

До послуг громади: близько 40 найменувань періодичних видань;  

 



 

        В останній час помітно змінилися завдання і напрямки методичної 

діяльності центральної районної бібліотеки. Робота методиста - це постійний 

пошук невикористаних резервів і важливе завдання, яке ставить перед собою 

методична служба – створити позитивний імідж не тільки кожної бібліотеки, 

а й кожного бібліотечного фахівця, бо саме від того, яке враження він 

справляє на користувача, залежить престиж і роль бібліотеки в житті місцевої 

громади. 

       Девіз методичної служби сьогодні «Традиції + інновації, намагаємось 

вміло поєднувати поновлені традиційні форми методичного впливу, а також 

абсолютно нові форми і методи роботи.  

         В методичному куточку до уваги бібліотекарів виставки нових методико-

бібліографічних матеріалів «Великий син великого народу», «Я  сім’я, 

родина», «Твори добро для тих, хто поруч йде», «Мова моя українська, мова 

моя материнська», «Право і закон в житті молоді», «Це моя Україна, це моя 

Батьківщина», «Чорнобиль не має минулого часу».       

     Однією з найбільш розповсюджених традиційних форм підвищення 

компетентності бібліотечних працівників, що дозволяє різнобічно і 

планомірно висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної справи, 

залишаються семінари, семінари-тренінги, семінари-практикуми. 

       

     Так у звітному році проведені: 

семінарське заняття: «Бібліотечне 

краєзнавство патріотичний напрямок 

роботи публічних бібліотек, семінар- 

практикум «Публічна бібліотека на 

шляху змін: напрями діяльності і 

стратегія розвитку», семінар-тренінг 

«Сучасні підходи до обслуговування 

різних груп користувачів, семінар - 

практикум «Стратегічне планування».  

     Як показує практика, у системі підвищення кваліфікації важливу роль 



відіграють форми, які спонукають до творчості і пошуку нестандартних 

рішень. Так добре зарекомендували себе в системі підвищення фахових знань 

методичні дні, професійні діалоги, години взаємних порад, інформаційно-

консультативні години, майстер-класи: «Складові успіху: професіоналізм + 

креативність», «Сучасний підхід до нестандартних форм обслуговування»,  

«Роль книги в сімейному вихованні дітей, та інші.  

     Всі найважливіші питання, проблеми, що стосуються діяльності бібліотек 

виносяться на засідання ради при директорові, які проходять щоквартально. 

 

      Методичне забезпечення бібліотечної діяльності покладається на 

методично-бібліографічний відділ, який координує всю методичну та 

бібліографічну  роботу бібліотеки. У здійсненні функцій активно беруть 

участь працівники усіх структурних підрозділів бібліотеки. Методична 

служба нашої бібліотеки: 

 бере   участь   у   визначенні   основних   напрямків   діяльності 

бібліотеки на поточний рік і на перспективу; 

 аналізує роботу бібліотеки і надає   консультативно-методичну 

допомогу підрозділам; 

 запроваджує нові форми роботи 

в практику бібліотеки; 

 сприяє підвищенню кваліфікації 

бібліотекарів; 

 надає   методичну   допомогу  

сільським бібліотекам  району  . 

Її очолює провідний методист нашої 

бібліотеки  Петулько  Раїса  Федорівна. 

 

    Провідний    бібліограф бібліотеки Зоя Семенівна Іващенко здійснює 
довідково-інформаційне обслуговування громади, надає допомогу 
читачам у користуванні довідковим апаратом, надає консультації з 
метою пошуку інформації. 

Зоя Семенівна з радістю допоможе кожному: скласти бібліографічний 
список літератури; підібрати літературу за запитом читача; одержати 
довідку з будь-яких галузей знань (в тому числі і з допомогою мережі 
Інтернет; уточнити відомості про видання; розшукати фактографічний 
матеріал. 



         Систематично проводяться заняття для всіх працівників бібліотеки 

та району для ознайомлення з новими держстандартами, правилами, 

змінами в бібліотечних процесах. Крім розглянутих форм підвищення 

кваліфікації, існує не менш результативна форма підвищення 

професіоналізму на суто індивідуальному рівні, тобто самоосвіта.       

Зазвичай бібліотекарі намагаються бути у курсі змін, що відбуваються в 

бібліотечній галузі, щоб всебічно підтримувати власний професійний 

рівень. 

     Велика робота проводиться у підготовці та виданні бібліографічних 

та методичних посібників , попереджувальних довідок «Скульптор і 

патріот» /165 років від дня народження Л. Позена/, «Український 

диригент наш земляк В. Іконник» /85 років від дня народження/, 

«Карбованих слів володар» /110 років від дня народження/; 

бібліографічні дайджести  та досьє «У двобої з нікотином» (додається) 

«Його душа  

 

світилася зорею»/80 років від дня народження В. Симоненка/, «Життя 

на барикадах поезії» /85 років від дня народження Л. Костенко/,»Поет у 



білому халаті» /до 80-річчя з дня народження О.О. Дудника/(додається) 

«Тарас Шевченко і Полтавщина» і ін.. 

        Для користувачів бібліотеки бібліограф організовує  та проводить 

бібліографічні та інформаційні огляди літератури: «У кожній думці 

Кобзаря живе могуття України», «Згадаймо всіх поіменно: земляки у 

Великій Вітчизняній війні», «Афганістан: не стерти з пам’яті той спомин 

про війну», «Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі» і ін.. 

 

 

 

 

 

 

           Здійснює формування та облік фонду бібліотек району. 

- Оформляє передплату періодичних видань для бібліотек ЦРБ та ДБ. 

- Проводить роботу по веденню облікового каталогу  району. 

- Технічну обробку нових надходжень та розподіл їх  по структурним 

підрозділам та сільським бібліотеках; 

- Організацію звіту про рух бібліотечного фонду ЦРБ, ДБ та сільських 

бібліотек; 

- Контролює переобліки  всіх бібліотек району  згідно графіку; 

- Надає методичну допомогу, проводить консультації по питаннях 

формування і зберігання бібліотечних фондів;      

    - Бере участь в організації і 

проведенні семінарів, 

практикумів, стажувань для 

бібліотечних працівників району. 

Працює в цьому відділі редактор  

Ольга Павлівна Капустянська/ 

 


