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Культура народу – це той великий скарб, національне
надбання, що передається від покоління до покоління,
примножується, збагачується. Тому значення бібліотеки як
осередку культури, центру спілкування та інформації стає дедалі
важливішим. Адже бібліотека – місце, де завжди можна зустріти
однодумців, поспілкуватися з цікавими людьми, поділитися
своїми думками та враженнями і гарно відпочити.
Нового забарвлення, інноваційного характеру набуває
останнім часом робота клубів за інтересами та любительських
об’єднань. Назва, тематика, спрямованість, категорії читачів
найрізноманітніші, але ту користь, яку вони несуть, переоцінити
важко.
Клуби та об'єднання за інтересами – одна із форм
диференційованої роботи з різними групами читачів, що
найбільш вдало задовольняє їх читацькі потреби. Такі клуби та
об'єднання стають логічним продовженням індивідуальної
роботи з читачами.
Клуб створюється для спілкування людей, які мають
єдину мету, завдання, інтереси, для обміну думками,
удосконалення знань в тій чи іншій галузі науки, літератури,
людської діяльності, сприяє становленню особистості.
Об'єднання – той самий клуб, тільки з розвинутою структурою
(секціями).
За напрямами клуби та об'єднання класифікуються, як
правило, таким чином:
 суспільно-політичні
(з вивчення правових знань,
міжнародних відносин, історії та ін.);
 виробничо-технічні (технічної творчості, винахідників,
моделювання, конструювання та ін.);
 природничі (любителів астрономії, фізики, математики,
географії, подорожей, слідопитів, краєзнавців, квітникарів
тощо);
 художньо-мистецькі (любителів музики, театру, кіно,
літератури, живопису, прикладного мистецтва та ін.).
Кожний напрямок можна ще більше деталізувати.
Наприклад, літературні клуби любителів окремих видів і жанрів
літератури (історичного, поезії, фантастики, детективів, пригод
тощо).
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Можна виділити клуби, створені на основі інтересів якоїнебудь однорідної групи:
Вікової - підлітків, дітей, літніх людей.
Соціальної - воїнів-ветеранів, молодої сім’ї.
Професійної - лікарів, вчителів та ін.
За ознакою статі - жіночі, клуби дівчат, юнаків.
У розвитку клубів і об'єднань за інтересами багато ще не
розв’язаних проблем. Відсутність ефективної методики організації та управління їх діяльністю змушує бібліотеки самостійно шукати принципи організаційної структури клубів,
найбільш дієві форми роботи. Багато з них через короткий час
«видихаються», тобто, використавши окремі форми роботи, не
збагачуються новими, не розвивають існуючий інтерес і
припиняють роботу.
Тому при створенні нових клубів (об'єднань) бібліотечні
працівники повинні знати основи їх організації, принципи
формування колективів, їх діяльності.
Методика створення клубів за інтересами різних видів
має багато спільного, особливо на початковому етапі.
Клуби за інтересами створюються там, де для цього є необхідні умови. Перш за все - бажання людей об’єднатися на
основі спільних інтересів. Тому на першому етапі потрібно
сформувати певну групу людей за спільними інтересами, у яких
є реальна потреба у відповідній діяльності в рамках об’єднання.
Особлива роль клубів полягає в організації
інтелектуального
спілкування,
створенні
атмосфери
колективізму, виробленні навичок громадської діяльності, в
наданні можливості емоційного розкріпачення, психологічної
розрядки.
Для молодих читачів клуби за інтересами особливо
корисні тим, що сприяють розкриттю та формуванню
особистості, створюють умови для самовираження та
самоутвердження. Інтерес до книги є спільним і важливим для
них елементом.
На засіданнях сімейного клубу можна розглядати різні
моральні, політичні, естетичні і психологічні проблеми, що
висвітлюються в художніх творах, створюючи духовну
енергетику, насичену неповторним мікрокліматом.
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Книга в клубі за інтересами є джерелом інформації з усіх
напрямів людської діяльності і в той же час є засобом
задоволення різних культурних запитів. До того ж, діяльність
клубу дозволяє бібліотеці прищепити читачам смак до читання,
до самоосвіти, розширити бібліотечно-бібліографічні знання.
Клуби популярні серед читачів саме тому, що дають змогу
обмінятися думками і виступити зі своїми зауваженнями про
прочитане, про те, що хвилює найбільше, поспілкуватися з
однодумцями. Саме тому на зустрічах учасників клубів
(об'єднань) перевага віддається активним формам спілкування:
колективним обговоренням, диспутам, дискусіям.
Всього в бібліотеках Хмельницької області на даний
момент функціонує 523 клуби за інтересами.
Найбільша кількість клубів за інтересами у
Дунаєвецькому,
Ізяславському,
Кам’янець-Подільському,
Шепетівському районах – від 40 до 50; а найменша – від 9 до 15
–
у
Віньковецькому,
Білогірському,
Красилівському,
Старосинявському районах. За напрямками переважають клуби
(об’єднання) народознавчої тематики, етнографічні, краєзнавчі,
національно-патріотичні, літературні, сімейні, природничоекологічні.
З метою покращення соціокультурної діяльності
бібліотек, з травня по вересень 2009 року був проведений
обласний огляд-конкурс на кращу організацію роботи клубу
(об'єднання) за інтересами для дорослих користувачів
"Об'єднуємось за покликом душі".
В обласному конкурсі взяли участь 18 районів і міст,
представивши діяльність 34 клубів за інтересами різного
спрямування.
Переможцями конкурсу журі визнало:
1) В номінації “ЦБС з найкращою організацією
діяльності клубів (об’єднань) за інтересами для дорослих
користувачів” – Шепетівська ЦБС; Дунаєвецька ЦБС .
2) В номінації “Кращий клуб (об’єднання) за інтересами
для дорослих користувачів при Центральній бібліотеці” –
літературний клуб “Автограф” Ярмолинецької ЦРБ та
літературне об’єднання “Натхнення” Нетішинської ЦМБ .
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3) В номінації “Кращий клуб (об’єднання) за інтересами
для дорослих користувачів при сільській бібліотеці” – клуб
подружніх пар “Червона калина” (бібліотека с. Глибівка
Новоушицької ЦБС); клуб “Народна криниця” (бібліотека
с. Завалля Кам’янець-Подільської РЦБС); клуб “Борисівчанка”
(бібліотека с. Борисів Ізяславського району); клуб “Родовід”
(Славутської ЦБС),
Дипломами лауреатів конкурсу “Об’єднуємось за
покликом душі” нагороджено:
 Деражнянську ЦРБ;
 Городоцьку ЦРБ.
Подяки за участь в конкурсі отримали:
 Гурток “Український віночок” с. Пасічна
(Ярмолинецької ЦБС);
 Клуб “Родовід” с. Писарівка (Волочиської
ЦБС).

На конкурс “Об’єднуємось за покликом душі” було
представлено матеріали від Шепетівського району про
діяльність об’єднання
“Відродження”
та об’єднання
“Родинний дім”.
Учасники об’єднання "Відродження" Шепетівської
ЦБС – це люди, які присвятили свою творчу діяльність
популяризації української культури, відродженню українських
обрядів, звичаїв; люди, віддані мистецтву, для яких життя було
б зовсім безбарвним без пісні, без щоденної творчості, без
пошуку, без спілкування з людьми.
Особливе місце в програмах об’єднання відведено
незрівняному українському гумору, усмішкам, анекдотам,
приділено увагу популяризації краєзнавчих матеріалів,
народознавству. В доробку колективу озвучені уроки
народознавства: "Мамина пісня колискова", "Рушники ви мої,
рушники", "Звичаї та обряди на Україні", релігійні свята:
"Андрія", "Миколая" та ще багато іншого.
Цікаво пройшли вечори-портрети, присвячені життю і
творчості письменників: Михайла Драй-Хмари (“Його лебедина
пісня”), Василя Стуса (“Народе мій, до тебе я ще верну”), Юрія
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Клена (“Немов життя відтятий шмат – твоя Вкраїна”), “Богдан
Лепкий повертається”, “Про життя і творчість О.Ольжича”,
“Забуті сторінки романсу”, “Віддали життя герої за нашу
свободу” (до 80-річчя трагедії під Крутами).
Жодні свята в районні не відбуваються без участі
літературно-мистецького об'єднання "Відродження". Це і
вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, вечорипортрети кращих людей району, відзначення календарних та
державних свят. За всю свою діяльність колектив показав себе
перед глядачами району та області з найкращої сторони і
заслужив найвищу оцінку глядачів. Об’єднання "Відродження"
– це єдиний в області колектив, що діє при бібліотеці, якому
присвоєно звання Народного.
Об’єднання “Родинний дім” було створено в результаті
багаторічної співпраці центральної районної бібліотеки,
бібліотек-філій та Центру соціальних служб для молоді, відділу
у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації.
Нині об’єднання “Родинний дім” нараховує 14 родин (62
особи). Це люди різних професій: бібліотекарі, вчителі,
музиканти, підприємці, художники, бухгалтери, музиканти,
економісти, студенти та інші.
Кожне засідання – це і змістовний відпочинок, і
задушевне спілкування родин про шляхи налагодження
взаємовідносин у сім’ї, гармонізація відносин різних поколінь в
сім’ї, недопущення безпритульності, наркоманії серед дітей,
молоді. Робота в рамках об’єднання спрямовується на
формування в свідомості людей важливості розуміння ролі сім’ї
в житті суспільства, виховання молодого покоління, реалізацію
заходів, спрямованих на життєдіяльність українських родин.
До кожного засідання бібліотечні працівники старанно
готуються - підбирають відповідну літературу, оформляють
книжкові виставки, випускають інформаційні списки
літератури, виготовляють запрошення та ін.
Об’єднання “Родинний дім” активно співпрацює з
польською та єврейською громадами, які діють в місті
Шепетівка та в селах району.
За участю представників
польської спільноти було проведено цикл заходів “Оплаткова
зустріч” (до Дня бабусі і дідуся), різноманітна співпраця з
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єврейською громадою – це і зустрічі з поетом Сіваком
Геннадієм, презентації його збірок, участь членів об’єднання в
“круглих столах” громад.
Ще одним переможцем у цій номінації стала
Дунаєвецька ЦБС – за широке розмаїття різнопланових
активнодіючих клубів при сільських бібліотеках та високий
рівень оформлення поданих матеріалів
У Дунаївцях функціонує 44 клуби за інтересами. Із них:
патріотичні – 2, краєзнавчі – 2, літературні – 3, правові – 3,
профорієнтаційні – 3, підприємницької діяльності – 2,
природничо-екологічні – 3, народознавчі – 5, естетичні – 3,
милосердя, взаємопідтримки – 11, сімейного типу – 2,
духовності та моралі – 3, з питань європейської інтеграції – 3. Із
44 об'єднань за інтересами 14 клубів для дітей, 15 – для юнацтва
і 15 – для дорослих користувачів.
Для дорослих користувачів створено клуби молодої сім’ї
у селах Рахнівка (“Молода сім’я”), Раченцях (“Сімейний
вогник”). Для жінок різного віку створені клуби за інтересами
Воробіївка (“Затишок”), Держанівка (“Порадниця”), Соколець
(“Рушничок”), Тернава (“Майстриня”), Морозів (“Фольклорні
скарби”), Сл. Рахнівська (“Бабусі”). 7 клубів створено для
ветеранів війни і праці, пенсіонерів. Із них у селах Кривчик “Сусіди”, Лисогірка (“Золота пора”), Смотрич (“Ветеран”),
Чаньків (“На вогник”), М. Кужелівка (“Розрада”), Ганівка
(“Надія”), Удріївці (“Надвечір’я”).
"Розрада" –
клуб жінок старшого
покоління, об'єднаних
на основі спільних
інтересів
та
уподобань.
Мета клубу –
згуртувати людей для
організації дозвілля, їх
Засідання клубу “Розрада”
культурного
відпочинку, ознайомлення з законодавством України із
соціального захисту та пенсійного забезпечення населення;
відкриття нових неповторних талантів; обмін досвідом,
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вивчення та збереження звичаїв і традицій українського народу;
вшанування ювілярів.
В рамках цього клубу проходять уроки народознавства,
вечори, присвячені Дню перемоги, мистецькі години, години
спілкування, вечори-портрети.
“Автограф” (Ярмолинецька ЦРБ) та літературне
об’єднання “Натхнення” (Нетішинська ЦМБ) отримали свою
перемогу за плідну роботу над об’єднанням літературномистецьких сил краю, популяризацією їх творчості, вихованням
почуття прекрасного у своїх користувачів.
Літературний клуб "Автограф" Ярмолинецької ЦРБ
заснований в кінці
2005 року, він
об'єднав
палких
любителів
художнього слова,
знаних
у
краї
майстрів пера.
Клуб дістав
таку назву тому,
що в його стінах
залишили
і
залишають
свій
Учасники літературного клубу
розчерк
пера
творчі люди рідного краю: поети і прозаїки, художники і
композитори - люди з божою іскрою та своєрідним хистом.
Мета клубу – згуртувати довкола себе всі літературномистецькі сили Ярмолинеччини.
Кожне засідання клубу проводиться на високому рівні.
На кожному засіданні клубу приймають до своїх лав нових
поетів та письменників Ярмолинеччини. Цей клуб допоміг
розкрити свої таланти Ж.Олійник, Є.Трачук, Б.Фурману,
М.Ковалю, М.Швець, М.Іванову, К. Бучуляк, О. Шкроблюк, І.
Гуцал, В. Мазурову.
Щомісячно поети Ярмолинеччини зустрічаються з
членами "Конгресу літераторів України", членами Національної
спілки письменників України.
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Людина здавна шукає натхнення з різних джерел. Ними
може бути музика, поезія, хобі чи просто розмова з друзями.
Поети не мислять свого життя без рим, метафор та віршів.
Поезія – це щось більше, аніж спосіб пізнання, поезія – це,
передусім, спосіб життя та невід’ємна частка людської
особистості.
Пошук нових ідей у сфері духовного становлення
спонукав бібліотечних працівників створити при Нетішинській
міській центральній бібліотеці літературне об'єднання
"Натхнення". Воно об'єднує творчих людей міста, любителів
поезії, обдаровану молодь. Клуб – це і місце спілкування, і
місце, де можна
поглибити знання в
тій чи іншій галузі
науки,
культури,
діяльності людини.
Назва "Натхнення"
походить від назви
поетичної
збірки
"Миті натхнення"
місцевої
поетеси
Ганни
Митюк.
Учасники літературного об’єднання
“Натхнення”
Літературне об’єднання діє на добровільній основі.
Членом його може бути кожен, хто любить віршоване слово,
цікавиться проблемами творчих людей міста і є читачем
бібліотеки.
Метою
створення
об’єднання
є
систематичне
ознайомлення з новими публікаціями творів місцевих поетів,
творів письменників Хмельниччини та їх популяризація серед
членів літературного об’єднання та жителів міста.
На засіданнях об'єднання не тільки обговорюють твори
місцевих поетів, а й виховують любов до рідного слова, почуття
краси української мови, збагачують духовний світ і сприяють
розвитку гармонійної особистості. В рамках діяльності
літературного об'єднання в приміщенні читального залу
центральної міської бібліотеки діє книжково-ілюстративна
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виставка "Порив душі і творча муза", на якій представлено
книги місцевих авторів. Виставка щорічно поповнюється
новими книгами, збірками, виданнями.
Учасники літературного об’єднання беруть активну
участь у різних соціокультурних заходах бібліотеки і за її
межами.
На кожне засідання працівники запрошують журналістів
ЗМІ, які висвітлюють діяльність бібліотеки і літературного
об'єднання на шпальтах місцевої преси.

У кожній бібліотеці є активні читаючі родини, які
постійно разом відвідують бібліотеку. Робота з родинами,
відродження традицій сімейного читання - важливі напрями
діяльності публічних бібліотек.
Одним із прикладів клубу за інтересами сімейного
спрямування є клуб "Червона калина" бібліотеки с. Глибівка
Новоушицького району.
Мета сімейного клубу – допомогти молодим подружжям
будувати гармонійні сімейні відносини.
"Червона калина" існує понад 20 років, учасниками його
є подружні пари села. Це люди, які закохані у свій край,
цікавляться його минулим і сьогоденням. Бібліотека, де
проходять заняття клубу, вже давно стала для них другою
домівкою.
В рамках клубу проводяться виставки робіт учасниць
клубу, відбуваються зустрічі з майстринями-вишивальницями,
відмічаються річниці подружнього життя та багато іншого.
Самодіяльний гурт “Червона калина”, що діє при клубі і
складається з подружніх пар, є постійним учасником масових
заходів.
Учасники клубу налагодили та підтримують ділові і
творчі стосунки з місцевими органами влади, працюють у
тісному контакті з сільською радою.
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"А без пісні не буває сонця,
А без сонця не буває цвіту,
Хто забуде материну пісню,
Той сліпий блукатиме по світу" – девіз клубу за інтересами
"Борисівчанка" Ізяславського району.

Чергове засідання клубу “Борисівчанка”
Клуб "Борисівчанка" створений для відродження
духовності, звичаїв та традицій українського народу, культури,
мови.
Клуб працює вже більше десяти років, членами клубу є
прості жінки, яких об'єднала українська пісня, жарти, дотепне
українське слово. Основними напрямами діяльності клубу є
проведення обрядових, народних, сімейних, професійних свят.
Саме учасники клубу "Борисівчанка" є пропагандистами
звичаїв і традицій сивої давнини українського народу. Молоді
учасники переймають культурну спадщину і продовжують її у
своїх дітях. І саме тому українська народна пісня, культура,
мова житиме вічно.
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При Улашанівській сільській бібліотеці Славутського
району діє клуб "Родовід", головною метою якого є збереження
народних традицій, ознайомлення дітей, молоді та мешканців
села із звичаями святкування традиційних свят, з'ясування
значення кожного свята.
На засіданнях
клубу
бібліотекарі
намагаються донести
до присутніх про ті
неписані
закони,
якими
потрібно
керуватися
у
повсякденному
житті.
Це
ті
найміцніші елементи,
що
об'єднують
Чергове засідання клубу
людей в один народ,
в одну націю.
Багато проводиться зустрічей із визначними людьми
краю. Цікаво пройшла зустріч з поетом-земляком Василем
Кравчуком. На цій зустрічі презентували його книжку “Дні
непокори”. На засідання була запрошена Віра Мальчук –
редактор районної газети “Трудівник Полісся”, яка багато
цікавого розповіла про професію журналіста.
Незабутніми стали зустрічі з директором Славутського
краєзнавчого музею Ковальчуком Станіславом та з відомою
славутською поетесою Зоєю Стрихарчук.
Робота щодо створення клубу, організація його
діяльності в бібліотеці – одна з найскладніших форм масової
роботи. Обов'язковою частиною будь-якого засідання клубу є
популяризація літератури і тому кожне засідання клубу
супроводжується оглядом літератури біля книжкової виставки.
Засідання проходять змістовно і цікаво, плануються і
проводяться спільно зі школою, Будинком культури і місцевою
владою.
Вся цінність клубу за інтересом – повна самодіяльність,
винахідливість, самостійність у вирішенні різних питань.
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Краєзнавство – наймасовіший вид діяльності, який
користується популярністю і любов'ю в народі, відгукується на
найтонші рухи людської душі. Членами клубу "Краєзнавець"
Деражнянської ЦРБ та клубу "Краєзнавець", що діє при
Хмельницькій міській бібліотекеці-філіалі №11, стали люди
різні за віком і фахом.
Клуб "Краєзнавець" Деражнянської ЦРБ – це осередок
становлення особистості, громадянина незалежної держави,
який не байдужий до знання історичної спадщини народу, його
духовної культури.
Цілком очевидно, що без знання рідного краю годі
говорити
про
національну
гідність,
самовідданість,
національний менталітет.
Особливу увагу зосереджено на пошуковій роботі,
пов’язаній з написанням історії рідного краю. Зокрема, активно
проводиться збір архівних даних, живих людських свідчень для
написання історії Деражні; пошук інформації про видатних
людей Деражнянщини. Досліджуються і вивчаються історичні
події, які відбулися на території краю, проводяться літературні
вечори, присвячені життю та творчості письменників району.
Клуб "Краєзнавець" забезпечує духовний розвиток
особистості. Кожен член клубу має право вносити свої
пропозиції щодо проведення засідання та брати активну участь
у проведенні засідання клубу та в масових заходах.
Основним завданням клубу "Краєзнавець" Хмельницької
міської бібліотеки-філіалу №11 стала просвітницька діяльність,
популяризація
краєзнавчих
матеріалів,
організація
та
проведення
краєзнавчих
читань.
Тематика
засідань
різноманітна:
присвячена
пам'яткам
історії
культури
Хмельниччини, розвитку науки, народознавства, діяльності
славетних земляків. Тому девізом клубу є такі слова: "Люби і
знай свій рідний край".
При клубі діє літературна вітальня, де проходять
презентації нових книг літераторів краю, тематичні години,
вечори-пам'яті. На засідання цього клубу завжди запрошуються
відомі люди міста.
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За допомогою членів клубу створені папки-досьє за
такими тематиками: "Славні сторінки історії Поділля",
"Екологія Хмельниччини", "Велика Вітчизняна війна на
Поділлі", "Літературне життя краю".
Про книжкові новинки і знаменні літературні події
Хмельниччини учасники клубу дізнаються з оглядів нових
надходжень, бібліографічних оглядів, книжкових виставок.
Клуб "Краєзнавець" проводить багатосторонній обмін
інформацією про край, який передбачає максимально повне
використання бібліотечного фонду і вільне спілкування. Кожен
член клубу почуває себе повноправним учасником дискусії.
Всебічне обговорення, невимушена обстановка допомагає їм
розкритися, поділитися своїми знаннями.
Клубами, що дозволяють організувати змістовне
дозвілля населення стали літературна студія "Відродження"
Городоцької районної бібліотеки та клуб "Ріднокрай"
Завадинецької сільської бібліотеки Городоцького району.
Студія "Відродження" об'єднала навколо себе всю
творчу еліту району, згуртувала поетів, прозаїків, композиторів,
які щедро діляться своєю майстерністю, вмінням творити красу
українського слова. Саме тут розкриваються справжні таланти,
юні перлини поезії і прози, творці музичних творів.
Поети-члени студії мають у своєму творчому доробку
видані збірки поезій. Всі вони своїм словом, струнами душі
несуть для людей прекрасне, сіють в душах великий трепет
любові і ніжності, щастя і радості, печалі і скорботи за
досконалість і недовершеність людської душі.
В рамках клубу проводяться ювілейні вечори, вечори
пам’яті, презентації книг, години пам’яті.
Тут виросло не одне покоління молодих українців,
небайдужих до рідного слова, мови, культури. Багато хто з них
стали професійними літераторами, які активно працюють
педагогами, журналістами, і за ці роки стали справжніми
друзями юних поетів.
При Завадинецькій бібліотеці діє клуб "Ріднокрай",
який об'єднує людей, різних за віком, професіями, але близьких
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у бажанні зібрати, зберегти історію рідного села, пропагувати
його звичаї та обряди.
Завдяки членам клубу в бібліотеці обладнано
етнографічний куточок, оформлений під старовинну українську
хату. Тут є макет української печі, зібрано побутові речі,
знаряддя праці, вироби сільських ремісників. На стенді
"Рушникові барви нашого села" представлені вишивки,
виготовлені майстринями різних поколінь. А продовженням
етнографічного куточка є книжкова виставка "Моє село – окраса
України – це часточка моєї Батьківщини", де зібрано
краєзнавчі матеріали.
Клуб "Ріднокрай" співпрацює з місцевою школою,
спілкою краєзнавців, Радою ветеранів війни та праці. Засідання
у клубі проводяться у формі уроків народознавства, вечорів
фольклору і духовності, етнографічних свят.
Багато планів і задумів на майбутнє, багато цікавого і ще
не відомого з історії села, з життя його жителів треба зібрати,
дослідити і упорядкувати.
Сучасні інформаційні технології залишають надто мало
місця в теперішньому стрімкому плині нашого життя для
“живого” спілкування поколінь, мало часу залишається для
ознайомлення з витоками прадавньої української культури, її
духовними першоджерелами.
Одним з таких
першоджерел по праву
можна назвати українську
вишивку, яка займає гідне
місце в духовному житті
нашого народу поруч з
піснями,
легендами,
кращими
зразками
прикладного мистецтва і
народних промислів.
З метою зберегти
хоч маленьку часточку
цього
неоціненного
багатства
української
культури, передати її молодому поколінню в сільській
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бібліотеці-філії с. Пасічна Ярмолинецького району створено
гурток “Український віночок”. Він об’єднав тих, хто любить і
шанує українську вишивку і українську пісню.
Клуб "Родовід" с. Писарівка Волочиської ЦБС
створений при сільській бібліотеці в 1992 році. Метою є захист
прав та інтересів всіх своїх членів, вивчення та збереження
народних традицій, оберегів. Керується у своїй діяльності
такими критеріями: єдність слова і діла; честь і совість;
турбота і милосердя; дружба і товаришування.
На сьогоднішній день клуб нараховує 26 учасників,
серед яких представники сільської інтелігенції, робітники,
будівельники, домогосподарки.
Спрямовує та координує усю повсякденну діяльність
клубу рада з 9 чоловік. Члени координаційної ради клубу,
збираючись на свої засідання, вирішують усі робочі питання.
Основними напрямами діяльності клубу є:
 повернення до витоків, вивчення історії, побуту України
та свого краю;
 відродження духовної спадщини краю, звичаїв, традицій
села, сільської родини тощо;
 виховання молодого покоління у кращих народних
традиціях, притаманних подільській родині;
 організація змістовного дозвілля і духовного спілкування
членів клубу.

Учасники клубу “Родовід”

17

В рамках діяльності клубу проводяться різноманітні масові
заходи, а саме: вечори-вшанування, вечори пам'яті, родинні та
фольклорно-етнографічні свята, тематичні і літературні вечори,
диспути, зустрічі з цікавими людьми.
Традицією в селі стали щорічні вечори вшанування
ветеранів праці “Землю красить сонце, людину – праця”.
Членами клубу проводиться активна робота з вивчення історії
села, подій минулих років.
Робота клубів (об’єднань) за інтересами, які не увійшли
до складу переможців обласного-огляду конкурсу, також дуже
цікава та різноманітна.
Клуби діють на основі положень, статутів, програм, в
яких чітко визначені основні завдання та плани заходів.
Всі ці клуби гуртують людей різних за віком, освітою,
професією, культурним рівнем, які мають спільні цілі –
самовдосконалення
і
самоосвіту,
духовний
розвиток
особистості, прагнення людей виявити себе, реалізувати свій
творчий потенціал і просто поспілкуватися. Читацькі об’єднання
в бібліотеках завжди були і залишаються сьогодні однією з
цікавих та актуальних форм їхньої діяльності. Членом клубу
може бути кожна людина, яка дотримується статутних вимог:
відвідувати бібліотеку та засідання клубу, брати активну участь
в організації та проведені заходів, популяризувати книгу.
Сьогодні в бібліотеках Чемеровецького району
налічується 26 клубів за інтересами. Форми роботи переважно
традиційно-бібліотечні, але члени ради клубів намагаються
вносити в їх діяльність елементи інноваційного характеру.
Досвід створення в бібліотеках таких клубів за
інтересами свідчить про те, що вони позитивно впливають на
діяльність бібліотек, відкривають перед ними нові можливості
для поглиблення роботи з окремими категоріями користувачів.
Створення атмосфери живого спілкування робить клуби
справжніми осередками виявлення творчих здібностей читачів.
Клуб за інтересами – це дієва форма залучення читачів
до багатств духовної культури. В Теофіпольській центральній
бібліотеці діє клуб “Дівчинка. Дівчина. Жінка”, основним
завданням якого є дати психологічну освіту дівчатам, духовне
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виховання, створення іміджу етики міжособистісних відносин,
утвердження здорового способу життя.
У своїй роботі з питань естетичного виховання широко
використовують масові, групові та індивідуальні форми роботи,
залучають учнів та молодь до їх підготовки та проведення.
Клуб працює в тісному зв’язку з районною державною
адміністрацією (відділом у справах дітей), центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом юстиції, центральною
районною лікарнею, районним центром зайнятості, районною
газетою тощо.
Кожне засідання клубу проходить цікаво, своєрідно, у
формах консультацій, брейнг-рингів, зустрічей з відповідними
фахівцями. В залі, де проводяться засідання, завжди відповідне
оформлення, організовуються книжкові виставки або тематичні
полиці.
Об’єднати людей за спільними інтересами для корисних
справ, їх змістовного відпочинку є метою клубу “Орхідея”
(с. Клепачі) та літературно-музичної вітальні “Світлиця”
районної бібліотеки Славутського району.
Форми і методи роботи об’єднань найрізноманітніші –
це і прем’єри та презентації книг, авторські вечори, вечори
музики та поезії, поетичні години, в тому числі бенефіси
талановитих митців.
Організатори об’єднання постійно в творчих пошуках і
завжди раді новим членам та знайомству з неординарними
особистостями, тому що клуби вносять помітну різноманітність
в життя читачів бібліотеки, створюють додаткові можливості
для розвитку фантазії, сприяють розкриттю внутрішнього світу і
таланту його членів.
Клуби (об’єднання) за інтересами літературного,
краєзнавчого напрямку, любителів художнього слова діють при:
Летичівський ЦРБ “Летичівській погостини”; Красилівській
ЦРБ
“Пам’ять”;
Деражнянській
ЦРБ
“Світлиця”;
Старокостянтинівській ЦРБ “Первоцвіт”; Хмельницьких
міських бібліотеках-філіалах №2, №7, №8 “Гармонія”,
“Пролісок”, “Юні таланти Поділля”.
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Для покращення роботи всі клуби (об’єднання) за
інтересами тісно співпрацюють з органами місцевої влади, ЗМІ.
Проаналізувавши роботу всіх клубів, можна побачити,
що, як правило, об'єднуються у клуби за інтересами переважно
жінки. Теми, що виносяться на обговорення, здебільшого
стосуються сім'ї, виховання дітей тощо. Клуб надає
психологічну підтримку, допомагає краще зрозуміти себе і тих,
хто тебе оточує.
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