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Є на Теребовлянщині село Варвариці. Чим воно відоме? Тим що тут 

народився славетний скульптор Михайло Паращук. Митець який прославив 

своїм мистецтвом та Україну та Болгарію та Україну. Село сьогодні має  1400       

населення. Люди як і всюди працьовиті та освічені. А центром культурного 

життя є бібліотека, яка обслуговує 648 жителів. І, звичайно, найголовніші 

читачі це діти та молодь, яких в бібліотеці – 178. Господинею тут є завідуюча 

бібліотекою Трусь Ольга Леонівна, людина добре освічена, ерудована, 

ініціативна. 

 Бібліотека у Варваринцях  – місце куди спішать 

діти після  уроків,  у вільний час. Та не тільки після 

уроків, а і під  час перерви прибігають учні в  

бібліотеку (вона знаходиться  поруч із школою), щоб 

терміново знайти відповідь на виниклі  питання чи за 

необхідною книгою. Ерудиція бібліотекаря, оперативність в пошуку потрібної 

літератури часто виручають учнів підчас уроків.  

Сьогодні справжній бібліотекар – і психолог, і вихователь, і організатор. 

Так працює і Ольга Леонівна. З кожним читачем бібліотекар починає 

спілкування з бесіди про уподобання, інтереси, улюблені заняття, чи має читач 

улюблені предмети в школі, вузі і т. п. Вона часто буває також у школі, на 

батьківських зборах, спілкуючись з батьками уточнює коло інтересів їх дітей, 

що допомагає їй у спілкуванні з користувачами. 

Читачі нині також не прості. Адже «час» має великий вплив на молодих. 

Сьогодні батьки дуже часто більше дбають про матеріальне забезпечення своїх 

нащадків, школа дає певні знання, а ось духовний світ… Духовний світ дітей та 

молоді наповнюють ЗМІ, Інтернет… А там переважає насилля, кров, 

аморальність. 

 Пропрацювавши в бібліотеці п’ять років, і добре пізнавши своїх читачів, 

Ольга Леонівна вирішила, що вона повинна допомогти у духовному 

становленні молоді. Тому визначила як свою місію завдання – привити нашим 

дітям почуття прекрасного, вселити в їхні душі любов до людини, до 
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ближнього, до Бога. Щоб такі слова як любов, милосердя не залишались лише 

словами. Порадившись з активом бібліотеки, вирішили створити клуб 

духовного та естетичного спілкування «Райдуга». До ради клубу ввійшли 

вчитель Медвідь Л. Я., фельдшер Хмуринська М.І., сестра із згромадження 

сестер кармелітів Уляна. Членами  клубу є в основному учні старших класів, 

студенти, молодь. Учасники клубу самі обирають теми для спілкування. 

Щороку на організаційному засіданні складають план роботи, обирають нових 

членів. Склад клубу не є постійним, тому що в силу різних обставин одні 

вибувають, інші стають членами клубу. Засідання відбуваються кожного місяця 

від січня до вересня. 

В час інформаційних технологій та віртуального спілкування по-

справжньому починаєш розуміти вислів «розкіш людського спілкування». 

Справді, інколи живе спілкування між людьми замінює інші блага і дає більшу 

насолоду, ніж найдорожча річ. Особливу потребу у живому спілкуванні мають 

молоді люди, які прагнуть знайти співрозмовника який готовий толерантно 

вислухати твою проблему, не нав’язувати свою думку, а в щирій і дружній 

атмосфері шукати спільного вирішення. А турбують юних і моральні, і 

практичні питання. Про це свідчать теми які обговорювались в ході засідань: 

 Чи існує дружба між хлопцями і дівчатами?  

 Що таке щастя? Чи щастя в грошах? 

 Поговоримо про милосердя 

 Готовність до шлюбу і сімейного життя 

 Чи готові ви до материнства? 

До заняття клубу готується не тільки бібліотекар, але і слухачі. 

Переглядають відповідну літературу, і приходять із своєю визначеною 

позицією. 

Погодитись з думкою дітей чи переконувати у правильності позиції 

дорослих? Тут потрібно вміти делікатно спрямувати розмову у такому напрямі, 

щоб обговорення розвіяло сумніви і читачі виходили з бібліотеки з твердими 
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переконаннями. Таким талантом володіє Ольга Леонівна і тому вже близько 

семи років радо відвідують клуб все нові і нові учасники. 

Взаємини батьків та дітей… Проблема вічна. Відчуженість дітей і батьків 

панують у неповних сім’ях, неблагополучних, у заробітчанських cім’ях. Але і в 

родинах на перший погляд зовсім благополучних бувають дуже складні 

стосунки між батьками та дітьми. Хто допоможе розібратись у складних 

ситуаціях?  Є така заповідь Божа: «Шануй батька твого та матір твою, щоб 

добре тобі було та довголітнім ти був на землі ». Але далеко не завжди ми 

дотримуємось цієї заповіді. В чому причина конфліктів між батьками і дітьми? 

Чому замість шани і поваги – сварки та непорозуміння? Про це на одному із 

засідань вела мову професійний психолог Стебніцька Л. С., яку запросила 

Ольга Леонівна. В ході спілкування і відповідей на анкету, яку запропонувала 

психолог, окреслились основні проблеми, які підліткам найважче розв’язати і 

вони спільно шукали вирішення таких складних ситуацій. 

Дуже важливе питання для молоді – вибір професії. Як не помилитись 

при виборі життєвої професійної дороги. Цій темі теж було присвячене одне 

заняття, на якому заповнювали анкету «Вивчення професійних нахилів.» 

Продовженням цієї теми стало заняття «Найчарівніша та найпривабливіша». На 

засідання запросили перукаря Єднаковську Марію. Вона працює перукарем у м. 

Тернополі. Дівчата задавали їй запитання як правильно доглядати за волоссям, 

як вибирати шампунь, яку фарбу застосовувати для того чи іншого типу 

волосся, яку вибрати зачіску, щоб підкреслити певні риси обличчя. І як 

зачудовані спостерігали дівчата коли вона робила зачіску одній з них. На цьому 

занятті вони вперше серйозно задумались чи варто мріяти про так звані 

«престижні професії», чи престижною є така професія яку ти любиш і до якої 

маєш здібності. 

Готуючись до дорослого життя, задумуючись над професійним 

майбутнім, учасники клубу декілька занять присвятили темі етикету де 

розглядали питання: 

 Діловий етикет і зовнішній вигляд: імідж ділової людини 
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 Етикет чоловіка і жінки 

 Ділове спілкування 

 Вимоги до зовнішнього вигляду ділової людини. 

Спеціально до цих занять зав. бібліотекою купила книгу «Повна 

енциклопедія етикету» (видавництво «Глорія», Донецьк, 2010р.) і по кожному 

розділу книги не тільки вели обговорення, але вчились зав’язувати  краватку, 

елегантно одягатись, спілкуватись у різних ситуаціях. 

 Підростаючи, юнаки та юнки вважають себе достатньо дорослими і 

всезнаючими, здатними самостійно приймати правильні рішення. Вони 

прагнуть позбутись опіки та контролю з боку старших, а особливо прагнуть 

свободи від обов’язків. Тому Ольга Леонівна організувала дискусію між 

членами клубу та молодими спеціалістами на тему «Чи існують права без 

обов’язків». Разом із сестрою Уляною вели мову про обов’язки християнина під 

час засідання «Людина і віра. Що значить для вас вірити у Бога». 

Звичайно, формування духовного світу підлітків справа дуже не проста і 

одними словами тут не обійдешся. Їм потрібно бачити підтвердження сказаного 

і повірити в це. Тому організовуються зустрічі із авторитетними людьми, 

спільний відпочинок на природі, екскурсії. Обговорюючи кінофільми, 

моделюють ситуації по відношенню до себе і розігрують, як би вони повелись у 

певній ситуації.   

А особливо приємна атмосфера панує на тих засіданнях, на яких гуртківці 

виготовляють свої композиції.  
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Натхнення,винахідливість об’єднують їх в одну творчу сім’ю. Працюючи 

над композицією хтось тихо наспівує улюблену мелодію, а коли вже видно 

витвір –то продекламує декілька віршованих рядків. Кажуть, коли людина 

талановита, то талановита різносторонньо. Так можна сказати і про гуртківців. 

Майже всі вони є учасниками масових заходів, які проводить бібліотека, охоче 

співають та декламують. Інколи допомагають завідуючій бібліотекою складати 

сценарій масового заходу. Певний час, коли в сільському клубі не було 

працівника  всі масові заходи проводила завідуюча бібліотекою при підтримці 

своїх читачів. 

І ось одна із учасників клубу «Райдуга» - Капустиняк Христина, за 

порадою Ольги Леонівної, вступила у Теребовлянське вище училище культури, 

та по закінченні його стала працювати завідуючою Варваринським сільським 

клубом. Сьогодні клуб і бібліотека працюють у повному взаєморозумінні. 

Студенткою ТВУК є сьогодні Грудза Христина (в цей заклад вона теж 

вступила за порадою бібліотекаря).  Навчається на театральному відділенні, а в 

рідному селі є ведучою всіх масових заходів і активною учасницею клубу 

«Райдуга».  

Ще одна обдарована дівчина, яка захоплюється вишивкою, закінчила 

Чортківське педучилище, а сьогодні навчається у Державному 

Східноєвропейському інституті у місті Перемишлі на факультеті «Українська 

філологія». 

Сьогодні вона уже вчителька і  живе в 

іншому районі, але в кожен приїзд до  рідного 

села приходить до бібліотеки, щоб розповісти 

про  свої справи і взнати чим живе її бібліотека. 

Це Уляна Горбунова. Вона також закінчила 

Чортківське педучилище та працює вчителем 

молодших класів. Віршувати почала ще у 

школі. Часто читала свої вірші гуртківцям а також зі сцени сільського клубу. ЇЇ 

вірші ввійшли у збірку творів молодих літераторів Тернопільщини «Перші 
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ластівки». У студентські роки Уляна разом із викладачкою Маскованою І. 

видала книжечку «Цифрове намисто», в якій маленькі читачі у веселих віршах 

знайомляться з цифрами від 0 до 9.  

Заняття у клубі допомагають дітям бути більш комунікабельними, легше 

вступати в контакти в новому середовищі, про що говорять ті, хто пішов уже в 

доросле життя. 

Читачів молодшого шкільного віку та дошкільників Варваринської 

бібліотеки Ольга Леонівна згуртувала у клубі «Книга – твій друг». Тут діти 

знайомляться з історією книги та книговидання, займаються ремонтом книг, 

вчаться читати вголос, самі складають казки. Дуже сподобалось складати казки 

учениці 3 класу Соломійці Трач. Сьогодні у неї вже є казки «Мишка і 

Метелик», «Пригоди Елвіса і Пітера», «Зайчик і Білочка», «Різдвяна історія» та 

інші.З дітками –дошкільниками проводяться голосні читання, на яких учні 

старших класів уголос читають дітям казочки, а ті їх потім переказують. Після 

прочитання кількох творів проводиться вікторина «Відгадай казочку». 

Особливо люблять малі читачі виготовляти саморобки. Коли приходять 

на перше заняття, залишають на аркуші паперу відбиток своєї долоньки, а 

потім до того відбитка домальовують те, що підказує їхня фантазія. В кого це 

вийшла квітка, в іншого рибка, в когось –метелик, їжачок. Подобається дітям 

робити витинанки і з витинанок різні фігурки.  

 

 

 

 

 

 

 

Напередодні Великодня  діти робили заочну екскурсію духовними 

святинями світу та України, з дошкільниками бібліотекар читала казку 

«Великдень і курчатко», а потім робили гніздечко для курчатка. З особливим 
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захопленням напередодні Великодніх свят діти оформляли свічки та великодні 

кошички. На ці заняття інколи діти приходять з батьками, котрі самі 

захоплювались тим, що робили їхні діти і навіть самі складали композиції. 

Цікаві матеріали для цих занять бібліотекар бере з журналів «Католицький 

вісник», «Водограй», «Ти, я і вся сім’я». 

В тих складних    економічних умовах, які є сьогодні в Україні, 

відбувається переоцінка моральних та інших орієнтирів. І дуже важливим є те, 

щоб молодь вступала в життя з твердими моральними переконаннями, із 

загальнолюдськими цінностями, щоб не розгубила їх на складній життєвій 

дорозі. Маємо надію, що ті знання, навики, які вони набули в процесі роботи з 

книгою, в спілкуванні в бібліотечному середовищі допоможуть їм гідно 

відстоювати свою позицію в різних життєвих обставинах і гідно нести ім’я – 

ЛЮДИНА. 
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