Закохана в книги назавжди
Книги - морська глибина... Цей філософський вислів великого Каменяря супроводжує
все життя завідуючу Бронненською публічно-шкільною бібліотекою Л. В. Чміль. Бо вже
з перших років навчання у школі вона щиро закохалася в неповторний і надзвичайно
цікавий світ книг. Тож стала активною читачкою сільської книгозбірні. А після
закінчення середньої школи вона, зачарована з дитинства художнім словом, без вагань
вступила на навчання в Дубнівське культосвітнє училище, де отримала спеціальну
бібліотечну освіту.
З 1992 року й до цих пір Людмила Володимирівна вірно служить обраній професії, сповна
віддає всю свою невичерпну енергію і творчий талант улюбленій справі. Треба сказати, що
вона прагне працювати нестандартно, шукає нові форми роботи з читачами, методи
заохочення їх до користування великими книжковими скарбами мудрості і пізнання світу,
осягнення розуміння смислу людського життя.
Розповідаючи про свою щоденну роботу, Л. В. Чміль говорить:
Аналізую захоплення та естетичні смаки нашої молоді і бачу, що вона з інтересом та
користю для себе читає. Не обов'язково традиційні паперові книги, юнаки та дівчата
користуються електронними носіями. Хоча для тих, хто з дитинства звик пізнавати світ з книг,
які приємно пахнуть друкарською фарбою і папером, їх читання приносить велику душевну
насолоду. І таке приємне захоплення буде супроводжувати цих людей есе життя. Тому нашу
бібліотеку відвідують односельчани різного віку - від школярів-першачків до сивочолих пенсіонерів.
- Яка література цікавить нинішніх читачів? - запитую Людмилу Володимирівну.
- Наш читач розвивається паралельно з життєвими подіями, тому він бажає творів про
сучасність. Скажімо, в цьому році до нашої книгозбірні надійшло кілька новинок, зокрема
український бестселер «Червоний» письменника Андрія Кокотюхи. Цей твір дуже зацікавив
шанувальників книги, на неї утворилася справжня черга, отож книгу передавали практично з
рук в руки. Тому хотілося б, щоб у бібліотеці було побільше творів сучасних популярних
авторів, люди читали б набагато більше. Адже, ніде правди діти, наші книжкові фонди вже
такі, що своє віджили і часто не задовольняють інтересів і смаків читацького загалу. Хоча час
від часу нам централізовано надходять нові видання, закуплені за бюджетні кошти.
Зі слів Л. В. Чміль, очолювана нею публічно-шкільна бібліотека бере активну участь у різних
творчих змаганнях, що дозволяє наповнювати книжковий фонд. Зокрема, кілька років тому
Бронненська ПШБ виграла грант за перемогу у конкурсі від компанії «Реноме» «Заради
усмішок дітей». Тоді його організатори безкоштовно виділили для бібліотеки на три тисячі
гривень сучасної дитячої літератури, 75 примірників сучасних барвистих дитячих книг
відомого письменника Всеволода Нестайка.
Хто ваші найактивніші читачі? - цікавлюся у Людмили Володимирівни.
- Звичайно, що найперші книголюби - це школярі, адже вони в нас беруть і підручники, і
художні твори. Активно цікавляться літературою також вчителі, вихователі дитячого садка та
односельчани-студенти. До речі, хочу зауважити, що наші читачі після закінчення
одинадцятирічки не забувають про бібліотеку. Навчаючись у вузах, телефонують мені і
просять підготувати їм на час приїзду додому ту чи іншу літературу, над якою вони повинні
працювати. І я із задоволенням виконую замовлення своїх юних земляків.
Під час розмови з Л. В. Чміль було приємно дізнатися, що очолювана нею бібліотека нині

не є, як колись, традиційним книгосховищем, а установою, яка надає односельчанам різні
послуги. Зокрема, тут громадяни можуть безкоштовно
через Інтернет передати показники використаної електроенергії та природного газу,
парозмовляти з рідними, які проживають не тільки в Україні, але й за кордоном та ін.
Оригінальною і дуже популярною серед жителів Бронного є послуга під назвою
«Бібліоняня», яка практикується в Бронненській ПШБ вже п'ять років. Суть її в тому, що
батьки, яким треба на кілька годин відлучитися з дому для вирішення якихось побутових
справ, можуть на цей час залишити в бібліотеці своїх малюків, де за ними гарно доглянуть,
організують цікаве дозвілля. Завідуючій бібліотекою в цій корисній і потрібній справі
допомагають старшокласники місцевої школи та вихователі дитсадка.
Слід зазначити, що наша розмова з Л. В. Чміль відбувалася у щойно відкритому після
реконструкції приміщенні бібліотеки. Тут радували зір гарно оздоблені стіни та стеля,
свіжістю виблискувала полакована нова дерев'яна підлога, викликали непідробний інтерес
гарно оформлені книжкові виставки та тематичні стелажі. Зокрема, неповторне враження
справив народознавчий куточок, де розміщено оригінальні речі селянського побуту навіть
минулих століть.
- У нашій бібліотеці діє етнографічний гурток «Берегиня»,- пояснює Людмила
Володимирівна.-До його складу входять жінки поважного віку, які співають українські
народні пісні і нам допомагають під час проведення різних культурницьких заходів. А
коли в бібліотеці треба було оформити цей куточок, то ці односельчанки принесли зі
своїх домівок чимало унікальних речей побутового вжитку, деяким з яких уже більше
ста
років.
Це вишиті полотняні сорочки, жіночі сукні та блузки, доріжки тощо.
Наступного року плануємо в залі нашої бібліотеки встановити ткацький верстат, щоб
місцеві ткалі дали майстер-клас для молоді, показали практично, як колись створювалися
гарні і надійні побутові речі.
Оглядаючи дбайливо відремонтоване приміщення бібліотеки, поцікавився, хто посприяв у
цій важливій справі? Як розповіла Л. В. Чміль, певні кошти і організаційні зусилля сюди
доклала місцева сільрада, відчутну допомогу надала районна бібліотечна система, депутат
районної ради Ю. Д. Гуменюк, місцеві підприємці А. О. Мацієвський та В. С. Логащук. За це
від імені всіх читачів їм щира подяка.
Приємно, що плідна і активна творча робота на культурно-освітній ниві завідуючої
Бронненською ПШБ щоразу приносить помітні результати. Адже очолюваний нею заклад
постійно бере участь у конкурсах і фестивалях, які проводять районна та обласна бібліотеки, і
добивається перемог. Зокрема, у 2016 році в районному конкурсі «Бібліофест» Бронненська
ПШБ посіла перше місце в номінації «Активна аудиторія». Цей успіх не заспокоює невтомну
ентузіастку. Людмила Володимирівна шукає щось нове в проведенні бібліотечної роботи,
працює на перспективу, щоб не відставати від вимог часу. Тому нині Л. В. Чміль готує
матеріали на конкурс, який оголосило Рівненське відділення бібліотечної асоціації України,
аби поборотися за звання кращої сільської бібліотеки Рівненщини. Тож щиро побажаємо їй
нових здобутків у невтомній і творчій праці. Бо, як кажуть, той шукає,завжди знаходить.
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