
Сьогодні бібліотека – це чи не єдиний культурний осередок у 

більшості сіл України.  

Реалії сьогоднішнього бібліотечного життя не зовсім втішні: сільські 

бібліотекарі через одного працюють на неповні ставки в холодних 

приміщеннях узимку, мають слабку матеріальну базу, застарілий фонд, 

недостатність, а то і відсутність періодичних видань. 

Але водночас спостерігається ентузіазм самих бібліотекарів, які часто за 

власні кошти роблять ремонти закладів, передплачують періодику, 

облаштовують, як можуть, приміщення. 

Яким чином сьогодні можна перетворити бібліотеку в селі не тільки на 

інформаційний центр, а й на центр громадської активності? Таке 

перетворення можливо завдяки залученню ресурсів громади на розвиток 

бібліотеки, перетворення її на культурно-інформаційний осередок. 

<...> Чи потребує бібліотека підтримки? Відповідь однозначна: так, 

потребує! Підтримка владних структур, чи це можливо? Голова сільської 

ради – це перша особа, яка повинна розуміти необхідність функціонування 

бібліотеки. 

Для налагодження партнерських відносин із владою можуть 

використовуватися такі інструменти: молодіжна рада села, рада бібліотеки, 

шкільний парламент, які будуть відстоювати інтереси не тільки бібліотеки, а 

й будинку культури. Часто бібліотеки розміщуються в приміщеннях будинків 

культури. Великий плюс, якщо до складу ради бібліотеки увійдуть депутати 

сільської ради, директор школи, завідувач будинку культури й дитячого 

садка, керівники гуртків, представники шкільного парламенту, підприємці, 

активні представники сільської громади. Коли таку раду буде створено, 

необхідно затвердити план роботи бібліотеки на рік. Для координації 

діяльності бібліотеки можна провести опитування за темами, що цікавлять 

громаду: «Чому бібліотека необхідна громаді?», «Як зробити бібліотеку 

кращою?», «Бібліотека і сільська рада – як працювати разом?». Опитування 

можна провести у формі анкетування, скриньок побажань. На підставі 

аналізу побажань і потреб членів громади складається план заходів і акцій, 

які громада спроможна підтримати. Рішення членів громади протоколюють-

ся. 

Із пропозиціями громади й планом діяльності бібліотеки обов’язково 

потрібно ознайомити представників владних структур. Зробити це можна 

шляхом винесення зазначених документів на заслуховування сесій сільської 

ради. Якщо депутати й сільський голова дійсно побачать активність громади, 

то обов’язково підтримають діяльність бібліотеки. 



При бібліотеці необхідно створювати гуртки, клуби за інтересами, які 

будуть задовольняти потреби користувачів. Саме тоді можна розраховувати 

на підтримку бібліотеки батьками (Полякова О., Рєзнік Т. Центр 

громадської активності села // Бібліотечний форум України. – 2012. –             

№ 2. – С. 25–26). 

 


