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Як у сучасній ситуації організувати роботу бібліотеки, щоб вона
відповідала вимогам місцевої громади, як зробити її місцем цікавого
змістовного дозвілля та спілкування читачів різного віку, професій, вподобань,
щоб

вона

продовжувала

займати

належне

місце

в

соціокультурній

інфраструктурі свого регіону. Про це можна дізнатись з досвіду роботи філії
села Лози.
Досвід може бути використаний у роботі бібліотек, вчителями та учнями
загальноосвітніх шкіл, краєзнавцями, усіма, хто цікавиться літературою рідного
краю.
Електронну версію досвіду роботи бібліотеки-філії с. Лози розміщено на
веб-сайті Збаразької ЦБС: http: zbar.bibl@rambler.ru
ББК 78.3
Збаразька центральна бібліотека, 2012
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«…щаслива, праведна людина, що в
радості й горі будує слово своєї землі »
Б. Харчук
Розвиток сучасної бібліотечної справи України багато в чому
зумовлюється подвижницькою працею численних
високопрофесійних
фахівців, адже бібліотека – це не тільки читачі і книги, але й люди, віддані
улюбленій справі, щедрі душею. Бібліотеці села Лози Збаразької ЦБС везло на
талановитих працівників. Більше тридцяти років очолювала філію Лідія
Василівна Кошак, досвідчений бібліотекар, шанована в селі людина – депутат
районної ради. Вийшовши на заслужений відпочинок довірила книгозбірню
молодій, енергійній Аллі Косяк, яка на той час, завершила навчання в
Кременецькому педколеджі. Пропрацювавши в бібліотеці п’ять років, відчула,
що це її покликання , тому поступає в ТВУК, яке закінчує з відзнакою.
Основна мета бібліотекаря – віддати часточку свого серця для того, щоб
освятити словом душу кожного читача. Алла Дмитрівна є другом і порадником
користувачів у виборі книги, вона прагне донести до людей весь багатий світ
літератури, вміє зацікавити їх хорошим твором, спонукати до пізнання нового.
Вона є справжній патріот свого рідного села, робить усе, щоб життя вирувало в
ньому, було змістовним і цікавим, влаштовуючи різноманітні масові заходи.
Відпрацьовуються нові напрямки, висвітлюються актуальні теми,
використовуються цікаві форми.
Двері бібліотеки гостинно відчинені для жителів – філія працює повний
робочий тиждень. На видному місці розміщено рекламу-запрошення до
бібліотеки. Користуються послугами книгозбірні 500 жителів, з них – 83 особи
– діти, 50 – юнацтво та молодь. За рік книговидача становить понад 9 тисяч
документів.
Бібліотека розміщена у приміщенні сільського клубу на другому поверсі; в
якому також знаходиться сільська рада. Філія займає три кімнати, загальною
площею 152 м2, для школярів відкрито кімнату юного читача.
Приміщення бібліотеки опалюється. І у цьому немала заслуга бібліотекаря.
Іще коли Алла Дмитрівна навчалася у ТВУК, студентам було влаштовано
зустріч з тодішнім головою обласної ради. Саме тут завідувачка бібліотеки
вирішила скористатися слушним моментом, і попросила про наболіле –
допомогти підключити газове опалення до бібліотеки. І згодом приємна звістка
- завдяки сприянню голови обласної ради до бібліотеки проведено газ.
Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування у селі дала
можливість зробити ремонт, закупити віконні гардини, а також виділяються
кошти для придбання нової літератури.
За рахунок спонсорської допомоги покращилась матеріально-технічна база
бібліотеки.
Книгозбірня має привабливий, затишний вигляд, сяє чистотою і свіжістю,
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інтер’єр прикрашають живі квіти, і звичайно, ж саме головне – приваблюють
книжкові виставки, полички, викладки літератури. Серед наочних форм
застосовуються нетрадиційні – виставка-репортаж «Україна. Поступ у нове
тисячоліття», - календар «Моя найкраща, вічна і єдина, колиска і Вітчизна –
Україна» (до Дня незалежності), - реклама «Знайомтесь: нові книги», дайджест «Влада інформує» і ряд інших.
Важливу роль відіграє філія у формуванні національної свідомості читачів,
належна увага відводиться формуванню особистості користувача, відродженню
родинних традицій, виховується духовна культура, здійснюється екологічне
просвітництво. Про це свідчить організація роботи даного закладу.
Та особливої уваги в роботі бібліотеки заслуговує літературне
краєзнавство, спрямоване на вивчення і популяризацію творчості славного
земляка Бориса Микитовича Харчука, ім’я якого вписано яскравою сторінкою в
скарбницю української літератури, всім відоме і шановане в читацьких колах.
Його твори живуть, хвилюють, спонукають глибше замислитись над
життям і є тим джерелом, звідки б’є кришталь нашої духовності. Яких би тем
не торкався письменник, його завжди хвилювали вічні істини Добра,
Справедливості, Свободи, Совісті, Любові.
В бібліотеці-філії відведено читальний зал для світлиці Бориса Харчука, в

якому, шляхом організації змістовної наочності:
художніх творів, листів, фотографій, спогадів близьких,
знайомих, односельців правдиво відтворено життєвий і
творчий шлях письменника-земляка. Не залишає
байдужими відвідувачів стенд «Співець отчого краю»,
рукописна книга спогадів, бібліотечка письменника,
подарована дочкою Роксаною із автографами батька, як
дорога реліквія зберігається і читацький формуляр
Бориса Микитовича. А з гіпсового бюста, зробленого
другом дитячих років письменника С. Господариськом,
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вітають гостей добрі очі письменника. А поруч вишитий український рушник і
кетяги калини.
24-ий рік минув, як залишив цей світ у розквіті сил, увібравши у своє
серце болі і тривоги народу, Борис Микитович. Однак зайдіть у сільську
бібліотеку до Харчукової світлиці, яку з любов’ю прикрашала живими квітами і
цвітом власної душі бібліотекар Ліда Кошак, а тепер цю традицію підтримує і
Алла Косяк, і зрозумієте: для лозівчан Борис Харчук – це незмірний світ у
нашій великій Галактиці.
Завідувачка філії проводить екскурсії в світлицю Бориса Харчука дітей
початкової школи, засіваючи у їхні маленькі сердечка шану і повагу до
творчості відомого земляка. Частими гостями у світлиці є вчителі Лозівської
школи Косар Р. Б., Кубацька Н. М. Завдяки тісній співпраці бібліотекаря із
педагогічним колективом у школі оформлено книжкову виставку «Наші
славетні земляки», на якій представлено книги Б. Харчука.
Щорічними в Харчуковій світлиці є літературні читання, конкурси читців,
присвячені славному земляку та визначному письменнику під назвою «Зірка
його золота в нашім серці не згасне ніколи». Знову і знову повертаємось ми до
Харчука. Кожне покоління знаходить для себе
близьке
і
зрозуміле
серцю в його творах, чи
не тому, що в них
говориться про добро і
зло, любов і ненависть,
про вірність і зраду.
Тому люблять мешканці
села
бувати
і
на
літературних
вечорницях, де живуть із нами
болісні, виповнені трагедійним прозрінням повісті, романи «Волинь»,
«Кревняки», «Межі і
безмежжя», «Вишневі ночі», його короткі і мудрі новели з циклу «Босі слова».
Про нелегку долю письменника та його творчість велася мова на вечорах
поезій, літературно-мистецьких вечорах та літературних годинах, що
проводились в бібліотеці під назвою «На вічнім шляху до Харчука». Вже
традиційними для різних категорій користувачів стали огляди, перегляди
літератури, мета яких – вже вкотре наблизитись до роз’ятреної рани – душі
письменника про рідний край, про милу і неповторну землю, яку так любив
славетний земляк. По бібліографічному посібнику «Великий співець Волині»,
який випущений методичним відділом ЦБ, проведено день бібліографії –
«Художні обрії Бориса Харчука», розкрито книжкову виставку «Горить його
свіча у слові», яка користується попитом у жителів села Лози і постійно
поповнюється новими матеріалами. Цінним доповненням є фотографії,
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ксерокопії з періодичних видань, які відсутні у сільській бібліотеці, папка-досьє
«Письменник із серцем Прометея». І не випадково діляться думками про
прочитане, після рекомендації бібліотекаря, односельчани О. Савич, Л. Басюк,
Н. Самборська, Н. Рогачишин. Усіх і не перелічити.
«Золоті зерна добра, засіяні Борисом Харчуком на славу землі
української, проростуть новим днем України, яку він безмежно любив і
оспівував у своїх творах» - такий лейтмотив літературної години «Серцем
доторкнутись до безсмертя» проведеної завідувачкою філії, бо вона впевнена,
що вічне Харчукове слово, буде завжди з нами.
Багатолюдною була зустріч земляків з дружиною Бориса Харчука Світланою Федорівною, яка поділилася сокровенним – спогадами про чоловіка
і передала
у фонд бібліотеки книги Бориса Микитовича «Кревняки»,
«Горохове чудо».
Тримає тісний зв’язок бібліотекар і з дочкою письменника Роксаною
Харчук, яка продовжує торувати нелегку батьківську стезю і на даний час
проживає у Києві. Тому приємною несподіванкою для цінителів творчості Б.
Харчука був її приїзд на маленьку батьківщину батька – село Лози, де для неї
була організована щира і тепла зустріч. Дочка поділилася щемними спогадами
про батька, розповіла маловідомі факти із його життя і творчості. А в дарунок
Роксана Борисівна презентувала 9 книг для світлиці.
Бажаним гостем у Харчуковій світлиці є
друг Бориса Микитовича – лікар-хірург із
Тернополя Микола Салайда, який передав для
світлиці Біблію, якою особисто користувався
Борис Харчук, також поділився спогадами про
студентські роки з Борисом, де він ділив з ним
кусочок хліба, одне ліжко. Вагомим для
бібліотеки був подарунок цієї шанованої,
знаної, інтелігентної, і надзвичайно скромної
людини, книг із особистої бібліотеки, підшивок
журналів. Пан Микола належить до того
покоління українських інтелігентів, для яких
книга була першорядною потребою –
невід’ємною частиною життя.
Завідувачка філії – Алла Дмитрівна часто
для приїжджих гостей, які хочуть вдихнути
повітря Харчукової наснаги, організовує
екскурсії до садиби письменника, щоб побачити те місце в садку, де полюбляв
писати і відпочивати письменник.
Частими гостями літературної світлиці є учні Вишнівецької школи на чолі
із вчителем історії О.Д. Косяком.
Цьогоріч бібліотекар була запрошена для проведення відкритого уроку в
10 класі, де розповідала про великого сина Волині – Бориса Харчука,
представляючи його невмирущі твори, які перекладені кількома мовами світу і
увійшли в золотий фонд української літератури. Проведення з участю школярів
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літературного вечора «Вічний поклик рідної землі» сприяло вихованню
патріотичної свідомості юні, залучення до читання творів Б. Харчука ширшого
кола молоді.
Приємною звісткою для
бібліотекаря був лист від учнів
Тернопільської школи № 17, які
в новому навчальному році
прийматимуть
участь
у
краєзнавчо-народознавчій експедиції «Любіть Україну вишневу
свою» завданням якої є і
вивчення родоводів видатних
людей свого краю. «Нашу увагу
привернуло ім’я Бориса Харчука», - йдеться у листі, - «адже
у 7 класі ми вивчали його
«Планетника», знайомилися з біографією і пройнялися гордістю за нашого
славного земляка…» У листі-відповіді завідувачка бібліотекою гостинно
запросила відвідати літературну Харчукову світлицю, де для них буде
проведено літературну мозаїку по його творчості та організовано екскурсію до
будинку, де народився великий співець Волині.
Ведеться співпраця із працівниками Вишнівецького відділення НЗ «Замки
Тернопілля», в якому відкрита музейна кімната Б. Харчука. Працівники
Національного Заповідника
приїжджають на екскурсії до світлиці,
обмінюються досвідом роботи. А старший науковий працівник заповідника
Любов Шиян провела в Харчуковій світлиці презентацію своєї книги
«Вишневець та князі Корибути Вишневецькі». Завідувачка бібліотеки завжди
бажаний гість у Вишнівецькому замку, приймає участь у науково-теоретичних
конференціях.
Про нелегку долю письменника, його творчість велася мова у світлиці з
студентами філологічного факультету Тернопільського педуніверситету ім. В.
Гнатюка, які приїжджали, щоб поглибити свої знання про письменника, якого
шанує весь світ.
«Він вистраждав Україною – селянський син із села Лози - Борис Харчук. І
всі радощі та болі, що випали на долю рідного краю «вилив у слові»» - велася
довірлива розмова із студентами. Місію провідника до Харчукових джерел
мудрості виконував простий сільський бібліотекар із села Лози – Алла Косяк.
Вже стало незмінною доброю традицією відзначати ювілеї великого співця
Волині, якому 13 вересня виповнювалося б 70, 75, 80… років. Громадськість
Збаражчини, Тернопільського краю вшановувала пам’ять визначного
українського письменника, критика, публіциста. Не вміщала всіх учасників
літературно-мистецьких свят Харчукова світлиця, але його дух витав над
велелюдним майданом, адже людина живе до тих пір, поки серцем торкається
високого слова, котре продовжує її життя, та дочасу згоряє зореюсмолоскипом.
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А їх у ці осінні замріяні дні-ювілеї під назвою «Хресна дорога Бориса
Харчука» і «Письменник із серцем Прометея» до села Лози приїжджало
чимало: поети і письменники крайової організації Спілки письменників

України: Володимир Барна, Володимир Кравчук, Леся Романчук, Богдан
Мельничук, Петро Сорока, Георгій Петрук-Попик, Роман Гром’як, Марія
Назар, Ігор Філик, Богдан Мельничук, Олег Василишин, Іван Демчишин,
Богдан Бастюк, Ярослав Сачко, Андрій Клим, Марія Мамчур, Ігор Олещук.
Непросто усіх і перелічити. А кожне ім’я говорить само за себе. Емоційними
сповниними щирістю були їхні спогади про зустрічі з Борисом Харчуком, про
те, ким був в їхньому житті ювіляр.
І звучала над притихлим майданом пісня –
улюблена Харчукова «Повіяв вітер степовий».
Завершувалося святкування, зали-шаючи нам
спомин і матеріалів для роздумів: Хто ж всетаки він – Борис Харчук? День минулий, чи
може, провісник наших завтрашніх надій? І
відповідь на це можна було в
деякій мірі
віднайти у матеріалах, представлених на
книжкових виставках–переглядах у Харчуковій
світлиці «Дзвенить струна Харчукового серця»,
«Щедра палітра таланту», «Борис Харчук –
корінь вічності», «Родом і серцем із Волині».
Літературно-мистецьке свято «Великий
співець Волині» (75 р. від дня народження),
розпочалось з освячення меморіальної дошки
на оселі Бориса Харчука, де в 20-31 роках минулого сторіччя
знаходилась хата-читальня товариства «Просвіта».
У день 80-річчя від дня народження Бориса Харчука
відбулася літературно-мистецька імпреза у Харчуковій
світлиці. До мальовничої оази Волині села Лози прибули
представ-ники громадськості, літератори Тернопілля, аби
вкотре згадати славне ім’я на літературній карті України. У
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святкуванні
взяли
участь
директор
Збаразької
ЦБС
Оксана Бойко, поети Марія
Назар, Володимир Кравчук,
місцевий
композитор
і
виконавець Юрій Бірковий. І
знову незмінною ведучою на
святі була бібліотекар Алла
Косяк. « Справжньою поемою
звитяги і титанічної праці був
життєвий
шлях
літописця
Волині», – наголосив голова
Тернопільської спілки письменників Євген Безкоровайний, який вручив подяку світлиці ім. Б.Харчука: «…за
цілеспрямовану, наполегливу, просвітницьку бібліотечну діяльність,
організацію світлоносних літературно-мистецьких акцій, активне утвердження
художньо-естетичних і морально-етичних ідеалів письменника-земляка Бориса
Харчука» та подарував бібліотечку рідного краю. З особливою цікавістю
слухали присутні спогади колишнього бібліотекаря – ініціатора та засновниці
літературної світлиці, на очах якої відбувалися
зустрічі письменника із земляками, матір’ю.
Збереглися світлини цих спогадів. З особливим
трепетом пані Ліда згадувала Бориса Харчука як
читача, котрий дуже любив читати і часто заходив в
сільську бібліотеку. Свою розповідь Ліда Кошак
закінчила власним віршем-присвятою Борисові
Харчуку. (Назар, М. Пам’ять про Бориса Харчука
вшанували на малій батьківщині [Текст] / М. Назар //
Народне слово. - 2011. - 23 верес.)
Тісна співпраця з місцевими засобами масової
інформації дає можливість інформувати на сторінках
районної газети про заходи та події, що відбуваються в бібліотеці і, зокрема, в
Харчуковій світлиці.
А
минулоріч,
напередодні
Харчукового ювілею, у світлиці
побували бібліотекарі сільських філій
Кременецької
ЦБС
на чолі
з
директором
Л.В.
Щербатко
і
завідувачкою методичного відділу В.С.
Шуман, щоб почерпнути
досвіду з
Харчукових
джерел,
адже
Кременеччина
по
праву
також
пишається Б. Харчуком, котрий у свій
час
навчався
у
місцевому
педагогічному інституті.
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І знає завідувачка філії, що знову будуть зустрічі з Харчуковим словом, бо
і через 10, 20 років він буде нашим сучасником, «бо, воістину, слово живе, коли
обкипить кров’ю».
Чудовим доповненням до світлиці є оригінально обладнаний куточок сивої
давнини, котрий, ніби запрошує відвідувачів доторкнутись до побуту земляків
із Харчукової «Волині».
Саме для того, щоб ланцюг
духовності
народу
не
переривався, бібліотека зберігає
і збагачує літературну історію
краю, відроджує найдорожче –
забуте слово, легенди, звичаї і
обряди,
прислів’я,
духовні
традиції, приймаючи участь у
пошуково-дослідницьких роботах бібліотекарів Збаражчини.
Усе це увібрали в себе
посібники «Золоті перлини
краю Збаразького», «Збаражчина в легендах і переказах»,
«Духовні святині Збаражчини», котрі були презентовані у Харчуковій світлиці і
досить популярні серед користувачів. Майже кожен житель з цікавістю
перечитує історію створення села Лози із посібника «Село моє, для мене ти
єдине, для мене ти найкраще на землі», «Літопис створення бібліотек
Збаражчини». І це не просто перелік матеріалів, а копітка праця бібліотекаря по
збору місцевих краєзнавчих матеріалів.
Завідувачці бібліотеки властиві не тільки працелюбство, професіоналізм і
безмежна відданість справі , а й чудове володіння словом – не просто словом, а
літературним. З-під пера бібліотекаря-поета, виходять не тільки чудові сценарії,
а й пишуться вірші, які увійшли у посібник «Поезія – вітрило бібліотекаря»,
тому, мабуть невипадково, популяризація творчості письменників Збаражчини,
творів про край, набула вагомого звучання в Харчуковій світлиці, особливо,
коли відбувається з безпосередньою участю авторів, розповідей-портретів
талановитих земляків.
Під час зустрічі-презентації «Денників» П. Сороки відкривалися нові
сторінки життя і творчості Б. Харчука, наводилися епізоди із особистої
переписки письменника із тодішнім керівником району Я. Сорокою. Що єднало
цих, здавалось би, «полярних» людей? Відповідь ховається у «Денниках».
Нещодавно гостем сільської книгозбірні був письменник-земляк Василь
Фольварочний, який у даний час проживає в Києві. Приємним дарунком для
світлиці були його книги з автографами.
«Літературні обрії Збаражчини», «Натхнення джерело – прабатьківська
земля» – ці та інші теми використовуються для організації оглядових заходів,
присвячених літературі краю, дають можливість представити наявні в
бібліотеці документи. З успіхом пройшов літературно-музичний вечір
10

«Перлини українського слова», конкурс читців поезії рідного краю. Ювілеї
земляків-літераторів є нагодою для організації виставок «Гортаючи листки
календаря».
Не залишила нікого байдужим і читацька конференція «Із слова
починається людина, із мови починається мій рід». І мабуть не випадково, а як
підсумок проведеної роботи було організовано літературно-мистецьке
об’єднання за інтересами для юнацтва «Дотик до пера», метою якого є
виявлення молодих талантів, виховання естетичних смаків, спілкування,
захоплення красою слова. Поетична елегія «Перші квіти розцвіли, літературна
імпреза «Дарую вам тепло душі свої», фольклорне намисто «Вчись мови рідної
пісень», гумористичний калейдоскоп «Пательня шкварок» з участю місцевого
автора Ю. Заяця, це далеко неповний перелік цікавих засідань цього
об’єднання. Саме тут виникла ідея започаткувати вільний обмін книжками, так
званий буккроссинг. І це гарно спрацьовує. Адже багато юні передплачує книги
із книжкового клубу «Клуб Сімейного Дозвілля» і тому мають можливість
принести свою книжку і залишити взамін на полиці вільного обміну, яка
організована в бібліотеці. Це дає більшу можливість ознайомитися з новинками
книжкового ринку, знайти спільні теми для бесід і заохочує людей приходити
до бібліотеки.
Перші відвідувачі буккроссингу, на чолі з Аллою Дмитрівною, відпустили
у вільну подорож-читання всім бажаючим більше 30-ти книг і активно
залучають до обміну своїх знайомих, колег.
Бібліотекар не тільки надає необхідні джерела користувачам, але й
активно популяризує фонд за допомогою ДБА, зокрема рекомендаційних
бібліографічних посібників, випущених методичним відділом ЦБ. Так за
посібником «Література землі Збаразької» було розкрито книжкову виставку
епіграфом до якої стали слова Б. Харчука: «…щаслива праведна людина, яка в
радості і горі будує слово своєї землі». По посібнику проведено день
бібліографії «Літературне намисто Збаразького краю». Ефективність заходу –
15 осіб юнацького віку виявили бажання краще ознайомитися з творчістю
краян.
«Лауреати літературних премій – наші земляки» - таку назву мав огляд
літератури організований по аналогічному посібнику. До Шевченківських днів,
під час проведення літературно-музичного вечора експонувалась виставка –
знайомство «Лауреати Шевченківської премії – уродженці Тернопільщини».
Краєзнавчі бібліографічні посібники-персоналії орієнтують користувачів
не тільки на освітню, а й самоосвітню, дозвіллєву краєзнавчу діяльність,
сприяють цілям виховання. Вони популяризують кращі книги тернопільських,
збаразьких літераторів, допомагають розкриттю і розвитку творчих здібностей
молодого читача, полегшують пошукові зусилля, підвищують інформаційну
культуру користувачів бібліотеки. А їх, із серії «Ім’я в літературі», непросто
перелічити, це:
- «Іван Гнатюк: Зірки, які не згасають»;
- «Петро Сорока: Сходження до вершин»;
- «Василь Гриб: Життя моє лише краплина, розчинена у вічності земній»;
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- «Люба Гонтарук: Джерело її наснаги»;
- «Євгенія Бохенська : Свій слід у рідному письменстві»;
- «Іван Горбатий: Поет пшеничної провінції»;
- «Оксана Лятуринська: Талант народжений у Хомах»;
- «О. Роздольський: Збирач перлин народних»;
- «Літописець рідного краю: А. П. Малевич»
і ряд інших, за допомогою яких Алла Дмитрівна пробуджує інтерес до
літератури краю, проводячи в Харчуковій світлиці вернісажі творчості
письменників-краян, літературні: калейдоскопи, години, палітри, подорожі по
збірках поетів.
Краєзнавча картотека повниться новими матеріалами, які відтворюють
питання культурного та літературного життя району і села, зокрема.
Індивідуальну інформацію про нові надходження з питань літературного
краєзнавства одержують вчителі школи. Групова інформація знаходить своє
відображення у бюлетені нових надходжень, розміщених у бібліотеці, сільській
раді, клубі.
Бібліотека вивчає запити користувачів з питань літературного
краєзнавства, популяризує сучасних українських письменників. Якнайповніше
розкрити книжковий фонд допомагає книжкова виставка-реклама «Сучасна
українська література: імена і явища», яка постійно поповнюється новими
іменами.
Цікаво і неординарно проходять засідання у світлиці,
які
присвячуються творчості відомих сучасних письменників, поетів : М. Матіос,
Л. Костенко, О. Забужко, Люко Дашвар.
Бібліографічний огляд літератури «Короноване слово» дав можливість
ознайомитись з новою хвилею української літератури, на якому були
представлені кращі книги номіновані «Коронацією слова», це, зокрема, такі
твори, як: «Залишенець. Чорний ворон» Василя Шкляра, «Століття Якова»
Володимира Лиса, «Мати все» Люко Дашвар, «Музей покинутих секретів»
Оксани Забужко, «Вирвані сторінки з автобіографії» Марії Матіос. Читачі мали
змогу одержати насолоду, прочитавши вище згадані твори, котрі були
представлені
на виставці-рекламі. А книги було взято із центральної
бібліотеки.
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З метою збереження бібліотечного фонду відбуваються акції «Поверни
бібліотеці книгу», «Живи, книго». А ще бібліотекар щиросердечно вдячна усім
читачам, які підтримують благодійну акцію «Подаруй бібліотеці книгу»; таким
чином фонд бібліотеки поповнився на 40 примірників документів.
Визначити основні прогалини у формуванні бібліотечного фонду
допомагає соціологічне дослідження «Літературне краєзнавство: фонди і
читацькі запити». Також бібліотека брала участь в соціологічному дослідженні
«Духовні цінності молоді і сучасна українська книга», щорічне експресдослідження «Краща книга року» дозволяє впевнитись у тому, що зустріч з
гарною книгою – це завжди радісне свято, якого з нетерпінням чекають
користувачі філії. Вивченню реального попиту на твори літературного
краєзнавства та відповідність їх читацьким потребам – було зумовлено
проведення експрес-дослідження «Краща поетична і прозова книга року наших
земляків».
Проведена робота дала можливість бібліотеці завоювати першість у
номінації «За кращу краєзнавчу роботу» в обласному огляді-конкурсі «Моя
бібліотека» (2007 р.). Неодноразово Алла Дмитрівна здобувала першість за
підсумком проведеної роботи серед філій Збаразької ЦБС, виходила
переможцем у професійних конкурсах, майстер-класах, брала активну участь у
засіданнях круглих столів, ділових спілкуваннях, ділилася досвідом роботи на
районних семінарах. А її віршований вислів:
«Хай депутати там мудрують,
Як нам провести воду, газ,
А ти, бібліотекар, будь розумний,
Вдосконалюйся весь час» став професійним кредо для бібліотекарів Збаражчини.
Благородній справі – сіяти добре, мудре, вічне віддає свої знання і хист
завідувачка Лозівської сільської філії, а Харчукова світлиця стала місцем
спілкування усіх спраглих до високої духовності – літературного слова, взірцем
якого є Харчукове – сильне, совісне, вистраждане.
Вірно обрана стратегія діяльності дає можливість бібліотеці бути центром
духовного життя села і бути успішною протягом усієї історії її існування,
залишатися у всі часи сучасною, прогресивною, а головне - потрібною людям.
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