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Такій темі був присвячений семінар бібліотечних працівників району, який нещодавно
відбувся на базі центральної районної бібліотеки. На бібліотечному зібранні присутній
Черній Сергій Олександрович – голова районної державної адміністрації, який визначив
сучасні функції і пріоритети бібліотек інформаційного суспільства та підтримку бібліотек
районною владою. Плисюк Вікторія Ярославівна - завідувач сектором культури і туризму
райдержадміністрації приділила увагу питанню «Новий простір бібліотек: співпраця з
громадою», де підкреслила , що бібліотека має величезний культурний потенціал і може
гідно його представити громаді, налагодити з нею постійний діалог через організацію
культурно-мистецьких заходів, підтримку талановитих жителів, популяризацію їх
творчого доробку. Ніна Григорівна Грановська - директор ЦСПШБ в своєму виступі
наголосила, що нині в бібліотеках є краєзнавчі музеї села, куточки дозвілля для дітей,
молоді та духовного відродження. Кожна бібліотека є місцем доступу до необхідної
користувачам інформації. У 9 бібліотеках району працює Інтернет, завдяки якому
надається доступ до різноманітних інформаційних ресурсів. «Ми маємо зробити все, щоб
кожна бібліотека стала місцем, яка може об’єднати активну громаду села. Не менш
важливим в організації соціокультурної діяльності бібліотеки є роль бібліотекаря, його
професіоналізм, лідерські якості, бо навколо нього гуртуються читачі, громада села, –
сказала Н. Грановська». З консультацією «Соціокультурна діяльність публічної
бібліотеки» виступила Ольга Суха, провідний методист ЦСПШБ. «Метою соціокультурної
діяльності є організація раціонального і змістовного дозвілля людей, задоволення і
розвиток культурних потреб, створення умов для їх самореалізації, розкриття
здібностей. Соціокультурна робота бібліотек представлена широким розмаїттям форм
бібліотечних заходів. Крім диспутів, читацьких конференцій, вечорів запитань і
відповідей, з’явилися нові форми роботи, які ми практикуємо, – це презентації книг,
години цікавих повідомлень, поетичні колажі, екологічні ігри. Для людей похилого віку
книга має унікальну здатність лікувати душу. Бібліотека за допомогою своїх засобів та
форм роботи привертає увагу до потреб людей похилого віку». Про активні форми
соціокультурної діяльності сільських бібліотек у роботі з читачами-дітьми розповіла
Тетяна Адамівна Соботюк – заступник директора по роботі з дітьми: «Одним із головних
комплексних заходів по залученню дітей до читання є посвята в читачі,
використовуються різноманітні методи індивідуальної та масової роботи. Ефективною
формою популяризації літератури серед дітей є обговорення, обмін думками про
прочитане, літературні ігри. Вони сприяють глибокому пізнанню прочитаного. За
допомогою віртуального простору можна здійснювати екскурсії, мандрівки, подорожі.
Значну роль посідають майстер-класи.
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Підсумовуючи роботу семінару, варто зазначити, що присутні почерпнули багато нового і
корисного для себе, що будуть використовувати у повсякденній роботі, покликаній не
тільки зробити бібліотеку центром культурного життя, а й розширювати коло її
користувачів та надавати нові інноваційні послуги.
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