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В умовах російсько-української війни та оголошеного в Україні воєнного стану, бібліотеки
Хмельниччини надають посильну допомогу. Щиро дякуємо усім працівникам бібліотек та відвідувачам за інформаційну та волонтерську роботу, яку вони проводять на підтримку Перемоги
України.
Міністерство культури та інформаційної політики підготувало
новий список із 47 одіозних проросійських діячів, які публічно
заявили про підтримку військових злочинів в Україні. Проти них
введуть санкції. Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію
МКІП. Далі – погодження за РНБО та Президентом.
Мультивалютний благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в
Україні відкрило Міністерство культури та інформаційної політики.
Зібрані кошти будуть направлені на охорону, евакуацію, оцифрування, захист і
збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та
мистецтва, креативних індустрій, телебачення та радіомовлення, що постраждали, були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій під час збройної
агресії проти України.
МКІП зафіксовано 135 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в
Україні .
Україна очікує від Європи конкретних кроків щодо культурної ізоляції російської федерації.

Актуальні гранти ЄС для культури та креативних індустрій в Україні.
Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні опублікувало список грантових можливостей для українських представників сектору
культури та креативних індустрій.

На порталі «Дія. Цифрова освіта» з’явилися нові освітні серіали.
Особливу увагу зверніть на курси «Як громаді стати цифровою»
та «Безбар’єрна грамотність».
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Президія Всеукраїнської громадської організації Українська
бібліотечна асоціація, в особі президентки ВГО УБА Оксани
Бруй, звернулася до бібліотечної спільноти України.
Детальніше.

На початку війни члени Президії виконавчого офісу
ВГО Українська бібліотечна асоціація звернулися до
Президента, Правління та членів IFLA.
IFLA оприлюднила відповідь на ситуацію в Україні.

Благодійний фонд «Бібліотечна країна» спільно з ВГО Українська
бібліотечна асоціація створили фонд для надання фінансової
допомоги бібліотекарям, які опинились в скрутних обставинах, на
території областей яких відбуваються активні бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька,
Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська
обл. та м. Київ.

Бібліотеки, які постраждали від російської агресії.
ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Благодійним фондом «Бібліотечна країна» починає фіксувати пошкодження, яких
зазнали бібліотеки від російської воєнної агресії.

Україна на Бібліотечній мапі світу.
Про Україну дізналися у найвіддаленіших куточках світу, а про
українські бібліотеки у світі знали ще й раніше, у тому числі
завдяки Library Map of the World, LMW. Детальніше.

Українські бібліотеки, використовуючи свої знання, вміння,
навички, допомагають захисникам та цивільному населенню.
Їх головними професійними та життєвими пріоритетами стали волонтерська діяльність та захист інформаційного простору: боротьба з фейками, дезінформацією та кіберзагрозами.
Детальніше.
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Волонтерська діяльність бібліотек області
Бібліотеки Хмельниччини активізували свою діяльність у багатьох
напрямках: надають послуги для внутрішньо переміщених осіб, здійснюють волонтерську діяльність на місцях та долучаються до роботи волонтерських організацій Хмельницької області.

Бібліотеки Війтовецької громади виготовляють теплі устілки
для взуття військових.
Допомагають у формуванні медичних наборів, наповнюють їх
саморобними джгутами, виготовляють медичні шини.

Волонтер з Америки Джуліус Мой, який тривалий час
проводив безкоштовні уроки з англійської мови для
користувачів у Городоцькій центральній бібліотеці,
долучився до волонтерської діяльності.

Дунаєвецька міська бібліотека перетворилася на волонтерський центр.
До роботи залучені бібліотекарі, відвідувачі, волонтери.
Сюди привозять теплі речі, ковдри, продукти харчування,
воду, засоби гігієни та медичні препарати.
В бібліотеках громади обладнано робочі місця для організації онлайн-навчання учнів та студентів,
які приїхали із зони бойових дій.

Понад 100 маскувальних сіток сплетено та передано Збройним силам
України в Новоушицькій центральній бібліотеці.

Крім працівників закладу, до цієї роботи долучаються усі небайдужі жителі громади, а також ті, хто був вимушений залишити домівки на території активних
бойових дій і зараз проживають в громаді. Відео.

Продуктові пакети та подарунки дітям для внутрішньо переміщених осіб збирають
у бібліотеках Плужненської територіальної громади.
Крім того, збільшився попит на послуги бібліотек, зокрема на сучасні книги
українською мовою. В бібліотеці села Борисів виготовляють пов’язки для територіальної оборони.
БібліоЖиття Хмельниччини, №1, 2022

Волонтерська діяльність бібліотек області

Бібліотеки Старосинявщини приєдналися до штабів старостинських
округів, де під керівництвом старост включились у виконання першочергових завдань: збір, пакування і відправка гуманітарної допомоги,
інформування жителів села, перепис осіб, що прибули у населені
пункти, плетіння маскувальних сіток, приготування їжі.
В умовах воєнного стану бібліотекарі Старосинявської громади продовжують надавати безкоштовні послуги своїм відвідувачам.

Працівники бібліотек та жителі Гуменецької громади різнобічно допомагають під
час війни: спільно з волонтерами Товариства Червоного Хреста проводять інструктажі з надання першої медичної допомоги; готують їжу; плетуть маскувальні сітки; встановлювали блокпости на території населених пунктів, організовували збір
медикаментів.

Облаштовано пункти для збору гуманітарної допомоги у Заслучненській
громаді. Бібліотекарі беруть на облік та вивчають потреби переселенців, допомагають з облаштуванням тимчасових поселень.

Організовують збір коштів для ЗСУ, плетуть захисні сітки.

Бібліотекарі Ізяславської ЦБ на волонтерських засадах приймають участь в психологічних тренінгах, оскільки стикаються з
нестачею досвіду спілкування з людьми, які пережили важкі для
психологічного здоров’я обставини. Особлива потреба виникла в
правильному спілкуванні з дітьми, які чули вибухи, постріли,
бачили масштабні пожежі та руйнування.

Бібліотекарі Городоцької громади активно приєдналися до волонтерської роботи у різних напрямках: долучаються збором коштів для військових потреб,
проводять збір продуктів харчування, одягу, ліків, засобів гігієни, переписують
осіб, які прибули у населені пункти, плетуть маскувальні сітки, готують їжу.
Поширюють інформацію про місця розташування пунктів збору та адреси волонтерських організацій, списки потреб. В соціальних мережах опубліковано різні
поради населенню щодо їхніх дій в умовах воєнного стану.
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Послуги бібліотек. Заходи
Хмельницькою обласною універсальною науковою
бібліотекою запроваджено безкоштовні послуги для
внутрішньо переміщених осіб, проводиться робота з батьками
та дітьми.
Для мешканців територіальних громад започатковано онлайнзустрічі з психологами та юристами.

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва долучилась до заходів, що проходять у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок для діток сімей переселенців: читають казки,
грають в лото, складають пазли, малюють та розмальовують. На базі бібліотеки щоденно проходять заходи для внутрішньо переміщених осіб, майстер-класи для дітей молодшого та шкільного
віку.
Працівники бібліотеки активно включилися у волонтерську роботу в різних напрямках і на різних локаціях міста, в тому числі і безпосередньо на
робочих місцях. Плетуть маскувальні сітки та основу для них.

Хмельницька міська центральна бібліотека велику увагу приділяє питанню інфомедійної грамотності та інформаційної гігієни. Підготовлено інформаційні повідомлення з даної тематики.
Бібліотеки-хаби цифрової освіти, які діють при Хмельницькій міській
централізованій бібліотечній системі, здійснюють інформування ВПО
щодо реєстрації в місті, консультують щодо оформлення е-підтримки
діючим ФОПам, матеріальної допомоги, перерахунку коштів на підтримку
ЗСУ.
Бібліотекарі міста організували збір книг для діток-переселенців.
Антонінська публічна бібліотека – інформаційний центр громади, де поширюється інформація з перевірених джерел, урядових організацій про хід
війни, щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі громади.
Для адаптації ВПО проводяться екскурсії селищем Антоніни.

На виконання Указу Президента України № 143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації
проти України» створено куточки пам’яті, де щоранку проводиться хвилина мовчання з вшанування пам’яті усіх українців, які загинули.
Публічно-шкільна бібліотека Гуківської громади визначила своїм пріоритетним завданням інформування мешканців щодо дій у разі надзвичайних ситуацій. Діє інформаційна виставка «У разі надзвичайної ситуації або війни», яка
висвітлює правила поведінки під час повітряної тривоги, поради щодо підготовки «тривожної валізи» та уникнення дезінформації.
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Послуги бібліотек. Заходи

Книга – унікальний інструмент в налагодженні діалогу з дитиною.
Чемеровецька центральна бібліотека для дітей продовжує
знайомитися з новими маленькими користувачами не тільки в стінах
бібліотеки, а й відвідуючи їх в місцях, де ВПО поселилися групами.

На території Чорноострівської громади наразі перебуває близько 500
внутрішньо переміщених осіб.
Крім волонтерської діяльності та підтримки ЗСУ, бібліотекарі організовують
для маленьких відвідувачів перегляди мультфільмів, надають доступ до
онлайн-навчання.

Бібліотеки Кам’янець-Подільської МЦБС долучилися до волонтерської діяльності, роблять добрі справи для наших Захисників та Захисниць, а також
активно працюють з внутрішньо переселеними людьми.
Об’єднавши спільні зусилля, працівники бібліотек разом з аніматорами, художниками займаються з дітками — проводять інтерактивні ігри, майстер-класи,
конкурсно-розважальні заходи.

Теофіпольська центральна бібліотека працює з дітьми родин, які перебувають на території громади. Бібліотеки громади організовують онлайн-доступ
до навчання у школах, проводять заходи, спільно читають книги.
Розробили перелік послуг для внутрішньо переміщених осіб. Детальніше.

Під хештегами #дякуюЗСУ #пишаюсяЗСУ користувачі бібліотек
Ярмолинецької громади долучаються до загальноукраїнського
флешмобу. Відвідувачі молодшого покоління малюють малюнки для
наших захисників, які публікують на офіційних сторінках закладів.

БібліоЖиття Хмельниччини, №1, 2022

Послуги бібліотек. Заходи

Взяти книги, скористатися wi-fi доступом, здійснити безкоштовне копіювання документів можна в бібліотеках Віньковецької селищної громади. Для тимчасово переміщених осіб надається інформація щодо отримання адміністративних та соціальних послуг.
При центральній бібліотеці громади діє Пункт соціально-психологічної
допомоги, створено дитячий куточок.

В онлайн-режимі Хмельницька ОУНБ провела майстер-клас «Техніка плетіння сітки» для працівників та відвідувачів бібліотек області.
Працівниця бібліотеки навчала основним технікам плетіння сіток, розповідала
про різновиди матеріалу для плетіння. Детальніше.

Бібліотерапевтичний простір створено в Красилівській центральній
бібліотеці. Тут ВПО отримують інформацію про працевлаштування,
реєстрацію, розташування медичних і освітніх закладів громади. За подібними послугами звернулися понад 300 осіб.
Бібліотеки Красилівської міської громади організували центри збору необхідних речей та продуктів харчування.

В бібліотеках Полонської громади активізувалась робота з національнопатріотичного виховання дітей та молоді, популяризації історичної
літератури, книг українською мовою.
Спрямовується робота щодо інформування населення про канали комунікації, де можна дізнатися про небезпеку, що може загрожувати мирному
населенню, а також інструкції як діяти у певних ситуаціях. Проводяться
тематичні інформаційні бесіди, п’ятихвилинки, організовуються тематичні
викладки, відеоінструкції для користувачів ЦБ та сільських філій.

Публічні бібліотеки територіальних громад долучилися до Всеукраїнського
тижня дитячого читання — 2022, який щорічно проводить Національна
бібліотека України для дітей.
Переглянути відеоролики бібліотек Хмельниччини можна за хештегами
#тижденьдитячогочитання2022 #ЗкнигоюДоперемоги.
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Працівники Волочиської центральної та дитячої бібліотеки взяли
участь у флешмобі на підтримку цілісності України та долучилися
до Всеукраїнського конкурсу "Майбутнє планети у наших руках".
Малюнки дітей будуть підтримувати бойовий дух
наших захисників.

Розважально-культурний івент «Діти – дітям»
«Діти – дітям»: під таким слоганом у місті Хмельницький відбувся розважально-культурний івент для наймолодших українців.
Захід покликаний допомогти дітям із сімей, що втекли
від війни, відчути себе в безпеці, адаптуватись у нових
умовах, знайти друзів, відволіктися від стресових ситуацій.
До заходу долучилися і бібліотеки, представивши свої бібліолокації.
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека підготувала книжково-ілюстративну виставку «Весна іде, Україні мир несе!», на якій представлені
видання національно-патріотичного характеру з історії України, пізнавальнодозвіллєва література для дітей.
Проведено майстер-класи: плетіння стрічками «Патріотичний браслет», виготовлення іграшки «Зайчик на пальчик», лялька-мотанка з ниток, брелок в техніці плетіння зі шнура паракорд.
Усі охочі опанували одну із технік майстер-класу та отримали виріб у подарунок.
Хмельницька обласна бібліотека для дітей для тих, хто любить творити власноруч провела майстер-клас з виготовлення
яскравих бджілок та патріотичних листівок.
А ще розфарбовували персонажів мультфільмів та малювали
власні яскраві сюжети.
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