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Україна!.. Наша рідна країна, земля наших пращурів, наших
батьків, на якій нам судилося народитися і жити.
Велична і трагічна її історія. Здавна численні завойовники
приходили на цю прекрасну, багату землю, щоб загарбати її й поневолити
український народ, і зараз, на жаль, знову точаться бої за нашу рідну неньку.
Але ми віримо, що всі труднощі будуть подолані і буде Україна міцнішою, ще
більш згуртованою та щасливою державою. Бо ми цього гідні! Бо ми –
українці! Бо наша Батьківщина – Україна! Миру в Україні – бути!
Війна в Україні перекреслила багато наших планів. Проте
бібліотеки, оговтавшись від перших днів ворожого нападу, продовжують
працювати, брати участь у волонтерській допомозі, по можливості
обслуговувати маленьких і дорослих користувачів.
Пропонуємо вашій увазі аналітичну довідку з досвіду роботи
публічних бібліотек з початку впровадження воєнного стану. Інформація
містить стислий огляд роботи бібліотек з посиланнями на блоги, сайти
бібліотек та сторінки у Facebook.

Арцизька міська публічна бібліотека
https://www.facebook.com/arciz.bib
Як зняти стрес і заспокоїтися в цей важкий час для нашої країни?
Як замінити негативні почуття позитивними? Як знайти потрібні слова, щоб
заспокоїти власну дитину, чим її зайняти? Іноді все, що потрібно – просто
прийти до бібліотеки. «Читаймо – і перемагаймо!». Під таким гаслом
Арцизька міська публічна бібліотека працює в період війни, запрошуючи
своїх читачів до бібліотеки. Тут можна почитати, пограти, поспілкуватись,
забути про власні негаразди та покращити настрій, хоч на деякий час. Також
для маленьких читачів проходять майстер-класи з малювання.
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Також для підняття бойового духу захисників та місцевих жителів
юні музиканти міста в бібліотеці виконують патріотичні українські хіти та
діляться світлинами в соціальних мережах.

КЗ "Балтська публічна бібліотека"
Бібліотека організувала нову послугу «БІБЛІОТЕЧНЕ УКРИТТЯ».
Тут на всіх чекає: вільний доступ до інформації / Інтернету,
психологічна підтримка, гарячий чай і доброзичливе спілкування,
різноманітні настільні та інтерактивні ігри, можливість переглянути фільми
/ мультфільми, ознайомитись з періодичними виданнями (журнали, газети),
цікаво та пізнавально провести дозвілля. Також в Балтській публічній
бібліотеці діє Центр психологічної допомоги. З відвідувачами працює
кваліфікований
фахівець
(https://www.facebook.com/groups/182492382517390/members/).
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Публічна бібліотека Білгород-Дністровської територіальної
громади
https://www.facebook.com/akkermanlib
В цей бурхливий, неспокійний час, коли надворі шумно і
метушливо – у бібліотеці спокій і затишок, що допомагає людям хоч трохи
відпочити душею, відволіктися від тяжких думок. Бібліотекарі відділу
обслуговування дітей та юнацтва Публічної бібліотеки намагаються в
повному обсязі задовольняти потреби усіх своїх користувачів.

Бібліотека-філія ім. О. С. Пушкіна
З нагоди Всесвітнього дня поезії в культурно-освітньому медіацентрі бібліотекарі Довганюк Ірина та Чистобаєва Ірина оформили
книжковий серпантин «Поезія – це скарб усіх віків, це діамант, величиною в
слово». Постійна користувачка бібліотеки Руна Рахман читає вірш зі збірки
Валентини Полевої "Одещина моя".
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Бібліотекарі згуртувалися і організовують цікаве дозвілля для усіх,
хто потребує емоційної розрядки.
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Працівники бібліотек м. Білгорода-Дністровського у цей нелегкий
час радо зустрічають користувачів, спілкуються та підтримують,
переглядають новини та обговорюють їх, підбирають цікаві книги.

Бібліотека Центру культури та дозвілля
Болградської міської ради
https://goo.su/Aa2zFJK
Бібліотека проводить для своїх юних відвідувачів різноманітні
заходи в ігровій формі.
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Свою любов до Батьківщини діти Болградщини виразили в своїх
малюнках та віршах. Сюжети малюнків різноманітні, яскраві та різнобарвні, і
в кожному залишена часточка щирої дитячої душі.

30 березня біля Болградської бібліотеки КЗ "Центр культури та
дозвілля" відбулась вулична акція "Повертайся живим". В ній змогли
прийняти участь усі бажаючі та написати побажання воїнам які захищають
нашу Україну.
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В Болградській бібліотеці КЗ "Центр культури та дозвілля"
пройшов фотоконкурс "Мандрую Україною", який дав можливість кожному,
наголошуємо: КОЖНОМУ, не залежно від того, чи ти професійний фотограф,
чи просто українець, який захоплюється красою рідної землі, показати, що
вона у тебе найпрекрасніша!

Бородінська ЦБС Бородінської ТГ
Бібліотекарі Бородінської громади стараються
позбутися
тривожності й привести думки своїх читачів до ладу, а саме допомагають
читачам ретельно підібрати художні твори. Такий вид терапії останнім часом
почав набувати популярності в світі.
Запущено флешмоб "Я вірю в свою армію", де бібліотекарі та наші
читачі зі словами подяки та підтримки звертаються до наших Захисників.
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Бібліотека запрошує до бібліотеки юних читачів та дітей, які стали
вимушеними переселенцями. Можна безкоштовно скористатися Інтернетом,
почитати цікаві книжки, пограти в шашки та шахи і цікаво провести час.
До ювілейних та пам’ятних дат презентуються книжкові виставки
та проходять заходи.

Любашівська публічна бібліотека
В бібліотеці здійснюється видача літератури та соціокультурна
діяльність.
Двічі на тиждень працює пункт психологічної підтримки під час
війни, метою якого є допомога людям, які потерпають душевно від наявної
ситуації. Консультують
в онлайн та офлайн режимах практикуючий
психолог Людмила Компан та психотерапевт Монтецький Роман
Олександрович.
Також двічі на тиждень у пункті юридичних консультацій «Право на
мир» приймає та надає консультації юрист-волонтер
Світлана Жмурко.
Заплановано проведення
циклу лекцій з історії українського мистецтва
«Натхненні Україною». Лектор – мистецтвознавець, волонтер Олена Жуліцька.
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КУ «Публічна бібліотека імені Євгена Чикаленка
Куяльницької сільської ради»

http://bibliotekar-childrenslibrary.blogspot.com/
В цей складний для всіх час бібліотека працює. Увазі відвідувачів
представлена книжкова виставка «Українська література підтримує» та
добірка книг та статей з інтернет-ресурсів «Воєнний стан: як допомогти
дитині в ситуації соціальної нестабільності».

КЗ "Публічна бібліотека" Ренійської міської ради
https://www.facebook.com/cbsreni/?hc_ref=ART4FOkg0vDbeKSafMEGjOUaXO
F7LGHhAH2GP6RjhxXyIUX5K-nShFKwNscDa4jtPVY&fref=nf
23 березня бібліотекарі відділу обслуговування дітей КЗ "Публічна
бібліотека" Ренійської міської ради завітали до дитячого садочку
"Чебурашка" і показали для діточок, гостей міста, лялькову виставу "Віні
Пух та П'ятачок". Також вистава відбулась і в самій бібліотеці.
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Бібліотеки громади долучились до відзначення дня українського
добровольця і презентувати тематичні виставки, онлайн-перегляди.

В Долинській сільській бібліотеці відбулась година патріотичного
читання «З Україною в серці», під час якої всі присутні мали можливість
читали вірші видатних поетів нашої країни.

На соціальній сторінці бібліотеки у Facebook постійно
викладаються відео сюжети з патріотичними віршами та піснями, прямі ефіри
з українськими письменниками та багато іншої інформації, яка підтримає
кожного в цей непростий час.
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Тарутинська ЦБС Тарутинської ТГ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074407122324
В Тарутинській селищній бібліотеці для дорослих, наприклад, є
п’ять комп’ютерів, безоплатна Wi-Fi-зона. Вся техніка підключена до
інтернету. Так, як з 14 березня поновилося навчання в онлайн-режимі,
бібліотека пропонує і дітям, і студентам приходити вчитися, здобувати
знання. Найбільш актуально це буде для переселенців з областей України, де
ведуться активні бойові дії. Всі бібліотеки громади працюють за звичайним
графіком та згідно плану роботи.

До Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя в бібліотеках Тарутинщини пройшли патріотичні години,
інформаційні хвилини та оформлені тематичні виставки (бібліотеки-філії сіл
Красне, Рівне, Вільне).
Красненська сільська бібліотека провела урок патріотизму «Крим –
це Україна».
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Рівненська сільська бібліотека – історичну годину: "Від Карпат до
Криму – Україна єдина". Присутнім представлена книжкова виставка "Крим
назавжди з Україною!"

В Вільненській та Підгірненській бібліотеках оформили книжкову
виставку «Крим – це Україна» та провели інформаційну хвилину «День
початку українського спротиву».
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До 90-річчя з дня заснування Одеської області в бібліотеках були
оформлені тематичні виставки: книжково-ілюстративна виставка «Одещина –
степова перлина Причорномор’я» (Тарутинська селищна бібліотека для
дорослих), книжкова виставка «Одещина – мій рідний край» (Вільне), «Краю
мій, ти частка Батьківщини» (Підгірне), «З Днем народження, українська
перлина!» (Красне), «Сповнена сонцем Одещина» (Тарутинська дитяча
бібліотека).

14

До Тижня юнацької книги в Тарутинській селищній бібліотеці для
дорослих для відвідувачів бібліотеки була проведена інформаційна година
«Книга – джерело знань».

30 березня в Тарутинській селищній бібліотеці для дорослих
відбулася зустріч з завідувачем сектору "Тарутинське бюро правової
допомоги" для осіб, які перемістилися з територій, на яких проводяться
бойові дії. Тема зустрічі: «Тимчасовий захист як форма міжнародного захисту
для громадян України».
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Центральна міська бібліотека ім. І. Рядченка
Чорноморської ЦБС
https://goo.su/HzIeG
Бібліотека працює з 10:00 до 14:00 щодня. Вихідний день –
понеділок.
Декілька світлин про роботу бібліотекарів.

Бібліотекарі прийняли участь у пісенному флешмобі «Поки співає
Україна – ми непереможні!».
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КЗ «Публічна бібліотека Саф’янівської сільської ради
Ізмаїльського району
22 березня у бібліотеці-філії с. Кам'янка відбувся семінар під
назвою "Законодавчі новації бібліотечної сфери" за участю в. о. директора
Чілік Т. І. та методистів комунального закладу "Публічна бібліотека
Саф'янівської сільської ради". В ході семінару було акцентовано увагу
працівників закладу на нових законодавчих документах, що регламентують
діяльність усієї бібліотечної сфери. Особливо уважно була розглянута
Державна програма національно-патріотичного виховання.
16 березня Публічна бібліотека відкрила флешмоб книжковоілюстративних виставок для підтримки патріотичного та морального духу
користувачів, на яких будуть представлені книги, які прославляють силу,
гордість, незламність та хоробрість української нації, Збройних Сил України
та України в цілому.

До Всесвітнього дня поезії по комунальному закладу було
оголошено поетичний марафон «Голосні читання про МИР!».
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КУ «Централізована міська бібліотечна система для дітей»
м. Одеси
https://www.facebook.com/cmbsbaby/
На сьогоднішній день всі бібліотеки ЦМБС м. Одеси працюють і
обслуговують читачів. Незважаючи ні на що почався тиждень дитячого
читання. Адже читаюча нація – незламна нація!

Маленькі читачі бібліотеки-філії №48, які залишились в Одесі,
намалювали своє українське Чорне море.
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21 березня – Міжнародний день лялькаря. До цієї дати діти-читачі
бібліотеки створили самостійно ляльковий театр.

У ці тяжкі часи ми, українці, продовжуємо не тільки боронити нашу
землю, але й малювати, читати та мріяти про майбутнє.
Читачі бібліотеки-філії №48 підготували малюнки, присвячені
нашій неньці Україні.
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Читачі філіалу бібліотеки № 10 до Всесвітнього дня поезії читали
патріотичні вірші та виклали на сторінці бібліотеки у Facebook.
Бібліотеки Одещини працюють і роблять все можливе, аби
підтримати кожного читача своєї бібліотеки, організовують дозвілля як
для дітей, так і для дорослих. Великий внесок і самих читачів, які
приймають участь у патріотичних флешмобах, поетичних марафонах та
інших заходах. Така підтримка наших захисників сприяє піднесенню їх
бойового духу та наближає нас до Перемоги!
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