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Від початку вторгнення в нашу країну загарбників багато бібліотек
Одещини стали волонтерськими центрами. Це і збір гуманітарної допомоги,
приготування їжі для воїнів Збройних Сил України і територіальної оборони,
плетіння маскувальних сіток, створення центрів психологічної допомоги
тощо.
Крім того, бібліотечні фахівці всіляко допомагають вимушеним
переселенцям, організовуючі різноманітні заходи з метою покращення
емоційного стану та подолання стресу, надають різноманітну інформаційну
допомогу.
Так,
Пужайківська
публічна
бібліотека
Піщанської
територіальної громади Подільського району всіляко допомагає нашім
захисникам, працівники книгозбірні є волонтерами. Фото не виставляють
принципово, оскільки вважають, що зараз головне – це результат роботи, а не
фотографії (https://www.facebook.com/groups/208392563826668/).
Фахівці Скосарівської публічної бібліотеки відділу освіти,
культури, молоді, спорту та туризму Андрієво-Іванівської сільської ради
Березівського району активно долучаються до збору медикаментів,
антисептиків, жарознижувальних засобів тощо для допомоги Збройним
Силам
України
і
територіальній
обороні
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100024959265951).
Миколаївська селищна публічна бібліотека пропонує населенню
послуги з обслуговування книгою на дому. Бібліотекарі підбирають книги і
протягом 1-2 днів приносять за адресою проживання користувачів або їх
знаходження. Для людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку
роблять необхідні (хліб тощо) продуктові закупки та доставляють їх
(https://www.facebook.com/groups/918237585700157).
Фахівці центральної бібліотеки КЗ "Публічна бібліотека
Татарбунарської міської ради", КУ "Кодимська публічна бібліотека", КЗ
"Публічна бібліотека Захарівської селищної ради" ведуть активну
волонтерську діяльність з метою надання допомоги Збройним Силам України
і територіальній обороні, а саме – плетуть маскувальні сітки.

КУ «Кодимська публічна бібліотека»
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КУ «Кодимська публічна бібліотека»
(https://www.facebook.com/kodymabiblioteka1/?ref=pages_you_manage)

КЗ "Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради"
(https://www.facebook.com/biblioteka.tatarbynary/?ref=pages_you_manage)

КЗ "Публічна бібліотека Захарівської селищної ради"
(https://www.facebook.com/zakharivka.library)
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В Холоднобалківській сільській бібліотеці проходять групові
онлайн-зустрічі підтримки з психологом, під час яких малюють, в’яжуть тощо
(https://www.facebook.com/kholodnabalkabiblioteka/).

В центральній міській бібліотеці ім. І. Рядченка було обладнано
сховище, в якому можна подивитися телевізор, попити чаю або кави,
прочитати книгу, є лежачі місця і дві кімнати матері та дитини. Крім того, в
бібліотеці є медпункт з медичним працівником (https://goo.su/zdWLn).

Також
працівники
бібліотек-філій
активно
займаються
волонтерством – готують їжу для територіальної оборони та військових.
Продукти для приготування страв привозять місцеві підприємці.
Бібліотекарі
комунального
закладу
"Балтська
публічна
бібліотека" готують різноманітні смаколики для захисників нашої держави.
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Також для внутрішньо переміщених осіб було організовано нову
послугу БІБЛІОТЕЧНЕ УКРИТТЯ: вільний доступ до інформації/Інтернету,
психологічна підтримка, гарячий чай і доброзичливе спілкування,
різноманітні настільні та інтерактивні ігри, можливість переглянути
фільми/мультфільми та ознайомитись з періодичними виданнями (журнали,
газети) тощо (https://www.facebook.com/groups/182492382517390).
В комунальній установі "Публічна бібліотека імені Євгена
Чикаленка Куяльницької сільської ради" працює Пункт прийому
допомоги військовим. До Пункту поступають необхідні сьогодні речі та
продукти майже з усіх сіл Куяльницької громади. Тільки за 15 днів війни
Пункт зібрав і передав військовим тероборони 100 кг цукру, 100 кг борошна,
80 літрів соняшникової олії, понад тону овочів. Люди також несуть теплі
куртки, шкарпетки, светри, приносять ковдри, подушки, матраци
(https://kotovskrcbs.blogspot.com/).

В Любашівській публічній бібліотеці КЗ "Центр культури і
дозвілля Любашівської селищної ради" працює пункт психологічної
підтримки під час війни. Досвідчений психотерапевт допомагає навчитися
долати страхи, переживання, потрясіння й психологічні розлади, пов‘язані з
воєнними жахами.
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Кубейська публічна бібліотека Кубейської сільської ради і
Каракуртська сільська бібліотека активно допомагають вимушеним
переселенцям і їх дітям не тільки у зборі допомоги, а й прикладають всі
зусилля для їх змістовного дозвілля.

Співробітники всіх міських бібліотек Білгород-Дністровської
міської ради збирають і передають волонтерам продуктові набори для міської
територіальної оборони.
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Активно долучилися до роботи Центру допомоги тимчасово
внутрішньо переміщеним громадянам – розпаковують та сортують одяг.

На сторінці КЗ «Публічна Бібліотека» Маяківської сільської
ради за посиланням https://www.facebook.com/mpubliclibrary зібрано багато
корисної інформації стосовно поведінки під час війни: як поводити себе під
час повітряної тривоги, як віднайти рідних і близьких, як можна долучитись
до кібер-інформаційного фронту та багато іншого.
Також бібліотечні фахівці долучились до волонтерського руху:
плетуть сітки, збирають речі для військових і вимушених переселенців.
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Окрім волонтерської діяльності (збір продуктових наборів,
плетення сіток), бібліотекарі «Публічна бібліотека Ананьївської міської
ради»
здавали
кров
для
поранених
бійців
(https://www.facebook.com/groups/488635522244975/).

Приморська сільська бібліотека Білгород-Дністровського
району також активно долучилась до волонтерської діяльності
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100050509266846&).
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Об'єднавшись разом працівники публічної бібліотеки Захарівської
селищної ради, музею та будинку культури виготовляють такі потрібні
нашим
воїнам-захисникам
маскувальні
сітки!
(https://www.facebook.com/zakharivka.library)

Фахівці книгозбірень Красносільської територіальної громади
також беруть активну участь у волонтерській діяльності: готують смаколики
для наших захисників, плетуть захисні сітки, збирають гуманітарну допомогу,
але фото на Фейсбуці про свою роботу не виставляють.
РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ВСЕ! Під таким гаслом працівники
закладів освіти, культури, у тому числі бібліотекарі Великоплосківської ТГ
долучилися до виготовлення вареників, пельменів, пиріжків та локшини для
наших захисників. Смачно і по-домашньому готують кухарі-добровольці,
щоб захисники відчували підтримку та турботу. Дівчата працюють з великим
задоволенням і вкладають у свою працю велику любов материнських,
сестринських сердець, молитву і щиру віру у безперечну та швидку перемогу.
Разом ми сила! (https://www.facebook.com/profile.php?id=100068923126024).
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Бібліотекарі Тарутинської територіальної громади спільно з
працівниками культури брали участь у приготуванні вареників, млинців,
домашньої локшини, а також спільно з внутрішньо переміщеними особами
долучились до акції "Домашні вареники, пельмені та млинці".

Таким чином, бібліотеки Одещини активно долучаються до
волонтерської діяльності, допомагаючи Збройним Силам України і
територіальній обороні, а також вимушеним переселенцям.
Ми Єдина Країна! Ми всі прагнемо одного – миру, спокою, міцної і
квітучої держави та чистого неба над головою!
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