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Сучасна бібліотека – територія розвитку для дітей 
«Все почалося дуже прозаїчно, – розповідає Настя Олійник. – Мені на 

урок української літератури знадобилася збірка віршів Івана Франка, і нічого 

дивного, що я пішла за нею у бібліотеку. Мене здивувало, що під час запису 

бібліотекар почала розпитувати про мої хобі, як я проводжу вільний час і чи 

бажала б я брати участь у конкурсах. Тоді я вперше почула про конкурс 

«Найкращий читач України». Проте, взяти у ньому участь я не змогла, оскільки 

там було вікове обмеження». 

«Зате я змогла! – Продовжує розповідь Дузяк Юля. – ми вже давно 

дружимо з Настею і під час прогулянки вона розповіла мені про конкурс 

«Найкращий читач України». Я вирішила спробувати і перемогла у першому 

турі. Тетяна Юріївна – завідуюча бібліотекою-філією №11, допомогла мені 

підготувати виступ і розповіла як потрібно вести читацький щоденник. Я з 

великим задоволенням ходила тренувати свій виступ». 

«Так, дівчата постійно в бібліотеці сиділи, коли не зателефонуєш – вони 

там. – сміється Гунько Юля. – Я думаю: невже в бібліотеці може бути так 

цікаво? Що вони там знайшли? Пішла підтримати Дузяк Юлю на конкурсі і 

також записалася в сучасну бібліотеку. Конкурс пройшов, а нам вже не 

вистачає цих бібліотечних посиденьок. Тоді ми і придумали організувати свій 

конкурс «Улюбленець і я» для дітей, які мають домашніх тваринок. Тетяна 

Юріївна зробила нам спеціальні флаєри з правилами конкурсу, які ми роздавали 

школярам. А ще ми приєдналися до бібліотечної віртуальної спільноти 

соціальної мережі Вконтакті і там також розпіарили конкурс. Все пройшло 

просто чудово, учасниці розповіли нам про своїх домашніх тварин і навіть 

принесли їх улюблені іграшки та нагороди, здобуті на спеціалізованих 

виставках. Ми з Юлею були журі, а Настя – ведучою. Після конкурсу ми 

влаштували для всіх учасників солодкий стіл і фотосесію. Це було просто 

супер!» ( Конкурс "Улюбленець і я" ) 

«Настало літо, ми планували поїхати у табір, та за деяких обставин наші 

плани помінялися і ми залишилися в місті. Загалом, влітку у місті досить нудно, 

але так було до нашого «бібліотечного життя» – розповідає Юля Дузяк. – В 

сучасній бібліотеці неможливо нудьгувати і ми придумали організувати іще 

один конкурс «Бібліоледі літо-2014». І знову почалися приємні клопоти, ми 

придумували номінації та готували номери, там були і танці, і розповідь про 

улюблену книгу, і лист коханій людині. Тетяна Юріївна запросила компетентне 

журі і я була дуже щаслива, коли здобула перемогу. Справжнім сюрпризом для 

нас стала замітка про наш конкурс у газеті «Проскурів». А на блозі бібліотеки 

Тетяна Юріївна розмістила відео з конкурсу і ми змогли показати наші виступи 

батькам. Завдяки сучасній бібліотеці ці літні канікули стали для нас незабутні!» 

("Бібліоледі літо-2014) 

«А ще цей конкурс відкрив у мене поетичний талант! – Продовжує Настя 

Олійник. – Мої враження і емоції вилилися у першому вірші. Журі високо 

оцінило мою першу поезію і порекомендувало писати більше. У минулому році 

ми святкували двохсотріччя Тараса Шевченка і Тетяна Юріївна запропонувала 
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мені взяти участь у обласному літературному конкурсі «Читаймо Тараса, 

учімося в нього». Я принесла свої вірші і у сучасній бібліотеці мені показали, 

як за допомогою спеціального додатку до програми «Word» можна надрукувати 

цілу книжечку. На жаль, конкурс я не виграла але це ж були перші спроби. Я 

почала писати ще більше і на Новий рік мене чекав сюрприз – мої вірші були 

надруковані на блозі бібліотеки! А прикрасили сторінку світлиною, на якій я 

читаю книгу, а навколо падає сніг. Тетяна Юріївна пообіцяла показати мені, як 

створювати на фотографіях такий чудовий ефект». ("Зимові поезії") 

«А мені запам’яталася студія вихідного дня «Школа магічного паперу» в 

рамках бібліотечних заходів «Мистецьке літо». Ми виступили там ведучими і 

провели музичну фізкультхвилинку, вікторину «Любознавчик». Грали 

«Паперовий баскетбол», а також порадували дітвору танцем «Європа». А я 

співала пісню «Сто відсотків щастя». Було так вражаюче, адже на захід 

прийшли більше 30 дітей і це не рахуючи мам та бабусь. Ми проводили студію 

вихідного дня у дворі житлового будинку і, коли я почала співати, то почула, 

що мені аплодують зверху, поглянула і побачила, що люди повиходили на 

балкони і дивляться на мій виступ! Діти підспівували мені, танцювали разом зі 

мною! Це такі емоції, такий заряд енергії!» – ділиться враженнями Гунько 

Юлія. ("Школа магічного паперу" 

«Бібліотека-філія №11 – це бібліотека для дорослих, тут немає літератури 

для маленьких дітей. – зазначає Олійник Настя. – Ми помітили, що маленьким 

діткам нудно терпляче чекати, поки батьки виберуть собі книги, або ж знайдуть 

потрібну інформацію в Інтернеті. І коли у бібліотеці проходила акція «Подаруй 

бібліотеці книгу!», то ми з подругами вирішили її розрекламувати. 

Поширювали інформацію за допомогою групи в Вконтакті та розклеювали 

оголошення у нашому районі. Нам вдалося зібрати майже нові книги, журнали 

та іграшки для дитячого інтерактивного куточка «Світ дитячих фантазій». 

Тепер тут можна не тільки читати, але і малювати, розфарбовувати розмальовки 

і грати настільні ігри Дуже приємно бачити, що у сучасній дорослій бібліотеці 

навіть малюкам не буває нудно». (Інтерактивний дитячий куточок "Світ 

дитячих фантазій" 

«Скоро літо, а у нас вже купа планів. – ділиться Дузяк Юля. – Минулого 

літа у бібліотеці нас навчили створювати свій блог. А тепер нам дуже хочеться 

навчитися обробляти відео і викладати його на свій канал на «YouTube», так як 

це роблять знамениті відеоблогери. Добре, що є сучасна бібліотека, в якій нас 

навчають безкоштовно і у зручний для нас час. Ми любимо нашу сучасну 

бібліотеку!» 
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