
БІБЛІОТЕЧНИЙ РУХ ЧЕРКАЩИНИ 

«БІБЛІОТЕКА – ОСЕРЕДОК ОПОРИ ТА ПІДТРИМКИ ГРОМАДИ» 

 

Бібліотеки Черкащини продовжують позиціонувати себе центрами громад, що 

згуртовують та підтримують своїх мешканців. 

 

              БІБЛІОТЕКИ  ЧОРНОБАЇВСЬКОЇ  ТГ 

 

Бібліотеки громади є активними учасниками та помічниками для її жителів 

в реаліях воєнного стану та російської воєнної агресії. Заклади позиціонують 

себе як простори для спілкування, психологічної, інформаційної підтримки 

населення, волонтерської діяльності. 

В Публічній головній бібліотеці створено та успішно функціонує 

інформаційний куточок для ВПО, в соцмережах створено онлайн-рубрику 

«Словом наближаємо Перемогу», проведено акцію «Тепло сердець – солдатам 

України» по створенню національних оберегів, малюнків для воїнів-захисників. 

Бібліотекарі ТГ активно популяризують друковані видання по місцевому 

радіомовленню «Чорнобаївська хвиля» у рубриці «Книжковий базар» та 

започаткували рубрику «Читаємо про Україну та українців». Бібліотекарями ТГ 

створено ряд презентацій книг, що надійшли від УІК. 

Підтримуючи керівництво громади та її членів у ці важкі часи, працівники 

провели ряд заходів національно-патріотичного напрямку як: віртуальний 

екскурс «Вишиванка – генетичний код України», творчо-правові години 

«Конституція – оберіг нашої держави», «Конституція для всіх – і дорослих, і 

малих». ПБ провела зустріч-спогад за творчістю земляка-історика, краєзнавця 

В. Рутківського (в заході взяли участь користувачі-переселенці з Харкова, 

Мелітополя). Бібліотечна «Творча майстерня» об’єднала творчість дорослих та 

дітей, членів місцевої громади та ВПО. Тут створювались вишиванки в техніці 

оригамі, виготовлялися патріотичні обереги, ляльки-мотанки. 

В бібліотеках громади цікаво пройшли літні читання «Нація, яка читає, 

непереможна». В заходах взяли участь діти – мешканці громади та діти з 

внутрішньо-переміщених родин. Лейтмотивом заходів стало гасло «Діти 

України хочуть миру». В межах читань відбулись заходи як бібліотусівка «Літо 

зустрічаємо, всіх дітей вітаємо», літературно-розважальні святкування «Тут 

живе дитинство», «А я люблю, коли сміються діти» та ін. 

Публічна бібліотека громади успішно реалізує проєкт « Мистецький простір 

«Артсквер», з яким здобула перемогу за грантом Британської ради (січень 

2022р.). Завдяки проєкту у селищі створено креативний вуличний простір для 

творчої молоді та всіх небайдужих мешканців селища. 



Важливим в діяльності закладів залишається бачення ними шляхів 

подальшої роботи. В цьому їм допомагають навчання, тренінги від головної ПБ. 

Для структурних підрозділів ( СБФ ) проведено щотижневі бібліоконсультаріуми 

«Сучасна бібліотека: новий формат діяльності» у формі онлайн навчань за 

темами «Участь у бібліотечному русі Черкащини», «Діяльність закладів в 

реаліях воєнного стану», «Актуалізація бібліотечних фондів відповідно 

Рекомендацій МКІП», «Особливості обслуговування ВПО», «Літнє читання: 

традиції та інновації діяльності» та ін. 

 

              БЛІОТЕКИ ЧИГИРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ 

 

Крім різнопланової волонтерської діяльності, бібліотеки мають свій, 

культурний фронт. Публічною бібліотекою започатковано літературний проєкт 

«Читаємо українське українською» в межах якого проводились вуличні акції, 

акції біля бібліотеки зі знайомства жителів громади з новинками літератури. Для 

цього були підготовлені роздаткові матеріали-буклети, закладки, інформлистки 

де подавались відомості про книги, про їх авторів, про видавництва, де видана 

література. Всі бібліотеки громади долучились до програми літнього читання 

«Україна читає – перемагає». Центральна дитяча бібліотека провела вікторину 

та годину державності до Дня Конституції України «Вимріяна поколіннями». До 

участі у заходах були залучені діти громади та ВПО. З цією категорією пройшли 

майстер-класи з виготовлення сувенірів з державною символікою. 

З метою ознайомлення містян та ВПО з народними звичаями Чигиринщини 

до свята Трійці відбулись народознавчі дійства «Зелені свята». У їх підготовці та 

проведенні активну участь взяли бібліотеки громади залучивши своїх 

користувачів. 

Співпрацюючи з владою та соціальними службами , бібліотеки 

започаткували місцевий проєкт «Бібліотека доступна кожному», в межах якого 

за бажанням користувачів (пенсіонерів, інвалідів ) друковані видання 

доставляють за місцем проживання замовника. Серед цієї категорїї 34 особи з 

числа ВПО. 

 

             БІБЛІОТЕКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦБС 

 

Бібліотеки міста Черкаси активно продовжують займатись волонтерською 

діяльністю. Успішні вони в благодійній акції «Українці допомагають 

українцям». Співпрацюючи з владою та їх структурними підрозділами 

бібліотеки стали співучасниками проєкту СпівДія , започаткованим Черкаською 



молодіжною Радою. Проєкт створений на допомогу ВПО з метою 

психоемоційної підтримки через програму неформальної освіти.  

Для користувачів, у т.ч. ВПО, щосереди відбуваються цікаві зустрічі 

«Поетична вітальня» де проходять презентації творчості молодих поетів 

Черкащини та творчих особистостей з числа ВПО. Цікавими стали інтерактивні 

зустрічі користувачів бібліотек міста з завідувачкою відділом краєзнавчого 

музею М. Бугерою, яка презентувала матеріали про життя і творчість Н.А. 

Левицької-Холодної. 

З метою ознайомлення користувачів з народними традиціями та святами в 

ЦБ відбулось театралізоване свято «Ой на Івана. Ой на Купала» яке готувалось 

та пройшло за участі ЦКР «Жага життя». 

Для користувачів-дітей у т.ч. з сімей ВПО проводились зустрічі, 

обговорення прочитаних книг, пройшов казкотренінг «Нумо з нами в казку 

вирушаймо». Для цієї категорії продовжує успішно функціонувати бібліокінозал 

«Герої книги на екрані». 

Інтернет-центр ЦБ готує та публікує на сайті та в соцмережах інформаційні 

довідки «Як діяти в умовах війни» (офіційні чат-боти які можуть врятувати 

життя ), пропонують інформацію «Аудіокниги українською». 

 

             БІБЛІОТЕКИ ХРИСТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ 

 

Бібліотеки Христинівської ТГ активно позиціонують себе як центри 

українознавства та народознавства, осередки з вивчення історії України, її 

державності. На базі центральної публічної бібліотеки організовані курси з 

вивчення та удосконалення української мови. До проведення занять, які 

проходять в межах бібліотеки, залучені викладач Уманського педагогічного 

коледжу Пелех О.Я., викладачі – мовники ЗОШ №1, журналісти. Аналогічні 

заняття відбуваються на базі структурних підрозділі БФ с. Сичівка, с. Велика 

Севастянівка. Про заняття, теми занять інформація публікується на сайті 

бібліотеки, соцмережах, на дошці оголошень, в ЗМІ. Заняття історичних гуртків 

проходять на базі центральної ПБ. З інформаціями з історії України, 

Христинівщини виступають краєзнавці, викладачі історії, учні, які досліджують 

історію краю. Активними учасниками таких спілкувань є як доросле так і молоде 

покоління. Участь у таких засіданнях та навчаннях приймають ВПО. 

Бібліотекою було організовано мистецьку акцію малюнків та поробок «Ми – 

за мир!». Всі витвори мистецтва демонструвались у фойє бібліотеки відбулись 

презентації, матеріали про заходи опубліковані в місцевій пресі. 



В місцевому парку проходять години інформацій «Нові українські книги». 

Цікавими були презентації виставки і тематична вікторина до Дня Конституції 

України, дискусія за книгою О. Дужак «Україна понад усе! Що було б, якби…». 

Бібліотеки Христинівщини співрацюють з місцевими ЗМІ. Так, 

систематично в газеті «Трибуна хлібороба» публікуються матеріали 

бібліотекарів як «120 днів пекельної війни», «Українська мова – мова єднання» 

та ін. 

    

             БІБЛІОТЕКИ ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ 

 

Бібліотеки позиціонують себе як волонтерські центри. Центри підтримки 

ВПО. В центральній ПБ та її структурних підрозділах створені інформаційні 

зони для ВПО, щонеділі на базі ПБ надається безкоштовна юридична допомога 

для малозабезпеченої категорїї користувачів та ВПО. 

Для жителів громади та переселенців діють тренінги з психологічної 

розгрузки та мотиваційного забезпечення подальшої діяльності. 

Бібліотеки громади проводять майстер-класи, засідання гуртків з 

виготовлення оберегів, української символіки. До участі залучаються 

користувачі різної вікової категорії та користувачі ВПО. 

На базі ПБ, де діє літературне об’єднання ім. О. Влизька. відбулось 

засідання з презентацією часопису «Холодний Яр», участь у якому взяли 

письменники-черкасці В.Т. Поліщук, К. Вербівська, О. Озірний. На презентацію 

були запрошені користувачі, користувачі-ВПО серед яких були вчителі мовники 

з Краматорська. 

При Шполянській ПБ створені та діють гуртки з вивчення української мови, 

членами яких стани не тільки пересічні громадяни а й керівництво ТГ та деяких 

структурних підрозділів. 

 

             БІБЛІОТЕКИ  ШРАМКІВСЬКОЇ  ТГ 

 

Бібліотеки Шрамківської ТГ продовжують займатися волонтерством як для 

ЗСУ так і для жителів деокупованих територій. Забезпечують ВПО бібліотечним 

обслуговуванням, наданням послуг цифрового Хабу та використанням Інтернет 

ресурсів. 

Підтримуючи своїх мешканців та ВПО, співпрацюючи з керівництвом ТГ, 

бібліотеки провели святкування до Дня захисту дітей, під час якого презентували 

книжкову виставку «З віро в Україну !», організували конкурс малюнків «Діти 

України хочуть миру», майстер-класи з виготовлення книжкових закладок, 



антистресових іграшок, провели казкову вікторину «Вгадай героя книги», 

ознайомили присутніх з мистецтвом бук фолдингу. Учасники дійства 

долучились до складання виставок-інсталяцій, створили фотозони, де і 

фотографувались. Бібліотеки-філії, взявши участь у святі, провели конкурси 

популяризації підліткової книги. Під час конкурсу учасники розповідали про 

улюблені книги. Було обрано книгу глядацьких симпатій. Всі учасники отримали 

призи від керівництва громади та спонсорів. 

Шрамківською ПБ започатковано два онлайн-проєкти «Літературний 

мейнстрім від УІК», «Літні читання від 0 до 18», проводиться літературний 

блокпост «Україна понад усе». З діяльністю бібліотек можна ознайомитись на 

сторінках ФБ: 

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/712440410030380/  

https://shramkivska-gromada.gov.ua/news/1654111695/ 

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/712364593371295/  

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/711597446781343/  

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/716890056252082  

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/715708839703537/  

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/725413902066364/  

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/726636815277406/  

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/729475434993544/ 

https://www.facebook.com/groups/406258433981914/posts/732107734730314/  
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