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ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ЗАРІЧНЕНЩИНИ
Історія бібліотечної справи на Зарічненщині розпочинається з хат
читалень, які починали діяти в районі з 1940 року.
В 1940 році Погост Зарічний став центром сільради в
Морочнівському районі Рівненської області. Почалася ліквідація
неписьменності
серед
дорослого
населення.
Відкрилася
загальноосвітня школа, де навчалися діти села. В хатах читальнях
з’являються нові книги, центральні, республіканські, обласні та
районні газети. Проте мирне життя селян Зарічнещини було перерване
віроломним нападом на нашу Батьківщину німецько-фашистських
загарбників. У серпні 1941 року гітлерівці окупували Погост Зарічний.
Трудівники Погоста, як і інших сіл району внесли свій вклад в
перемогу над фашистами.
Восени 1944 року клуби та хати читальні відновлюють свою
роботу. Масове відкриття хат читалень відбулося в 1946 році, вони
почали діяти в селах Нобель, Вовчиці. Бродниця, Дібрівськ,
Новорічиця, Острівськ. Книжкові фонди читалень були мізерними від
200 до 300 примірників книг. Хати читальні розміщувалися у
невеликих кімнатах, де знаходилося по 1-2 шафи для книг, 1-2 столи
та декілька лавок. Головною метою книгозбірень було запропонувати
читачеві з народу книгу, за допомогою якої розширити його світогляд
і підвищити рівень його морального розвитку. Що спонукало
записуватися до бібліотеки? Перш за все, можливість дістати
безкоштовний матеріал для читання – безкоштовна видача книг
вбачалася селянами цікавою і привабливою новиною. Як тільки
відчинялася в селі бібліотека, до неї направлялася грамотна сільська
молодь. Особливим попитом користувалися видання з бджільництва,
скотарства, взагалі, з сільського господарства і ремесел. Багато хто
цікавився картинками, діти брали книги за порадою вчителів. З метою
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наближення бібліотек-читалень до населення, щоб ними могли
користуватись неписьменні і створення на селі культурного центру,
організовувалися «голосні читальні». Народні читання, лекції, бесіди
були найдоступнішою формою розумних розваг і набули в той час
широкого розвитку. Їхня тематика була різноманітною: етика,
література і мистецтво, географія та історія і т д. Читання і лекції
супроводжувалися ілюстраціями, таблицями. При «голосних
читальнях» створювались гуртки аматорів книги і читання. У селах
проводилися літературні свята, які за формою багато в чому схожі з
сучасними літературними заходами.
В 1947 році було відкрито районну бібліотеку в селищі Зарічному
з книжковим фондом 436 примірників книг, яка розташовувалася в
орендованому приміщенні. В 1959 році бібліотека селища знаходиться
в приміщенні селищної Ради, де займає дві невеликі кімнати:
абонемент і невеличкий читальний зал. В 1963 році, коли
Зарічненський район приєднано до Дубровицького, Зарічне стає
центром селищної ради. Із хат читалень в селах починають діяти
сільські
бібліотеки:
Вичівська,
Неньківська,
Залізницька,
В.Телковицька та ін. З реорганізацією району, бібліотеки с. Біле,
В.Телковичі, М.Телковичі, були приєднані до Володимирецького
району, а бібліотеки сіл Залізниця, Сучче до Любешівського району
Волинської області. З грудня 1966 року Зарічне знову стає центром
відновленого Зарічненського району. Розширюється і мережа
бібліотек.
Станом на 1 січня 1966 року в районі нараховувалось 24
бібліотеки: Зарічненська та 23 сільські бібліотеки. Станом на
1.01.1967 року в районі налічується вже 29 бібліотек міністерства
культури. Протягом 1960-70-х років були відкриті бібліотеки у
віддалених селах Омит, Прикладники, Олександрово, Соломир,
Комори, Бутово. Книжкові фонди зросли уже до шести-семи тисяч
примірників в кожній. В 1968 році в районі відкривається ще 2
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сільські бібліотеки в населених пунктах Заозір’я та Ніговищі.
Нестаціонарними формами обслуговуються 14 населених пунктів.
5 січня 1979 року в районі відбулася централізація сітки бібліотек.
36 бібліотек Міністерства культури починають працювати в умовах
централізації. Всі сільські бібліотеки реорганізовані у бібліотекифіліали. З 1991 року, з набуттям нашою державою незалежності,
більше уваги стало приділятися просвітницькій роботі, національному
духовному відродженню.
18 грудня 2002 року в районі відбулася реорганізація системи
бібліотечного обслуговування населення шляхом об’єднання
публічних і шкільних бібліотек в єдину централізовану систему
публічно-шкільних бібліотек.
Зараз в районі налічується 30 бібліотек, в тому числі ЦРБ, РДБ та
28 сільських. Пріоритетними напрямками діяльності книгозбірень
району є сприяння реалізації державної політики в галузі культури й
освіти, інформаційне забезпечення працівників органів влади та
навчально – виховного процесу. В бібліотеках-філіалах, які
розташовані на центральних садибах створюються Публічні центри
регіональної інформації, які не тільки надають вільний доступ
населенню до інформаційних ресурсів місцевого самоврядування,
законодавчих, нормативних, статистичних, економічних матеріалів, а
й перш за все, забезпечують органи місцевої влади і місцевого
самоврядування інформацією із загальнодержавних питань; вивчають
інформаційні потреби населення регіону, надають йому бібліотечні
послуги, а також створюють умови спілкування влади з населенням.
Нині централізована система публічно-шкільних бібліотек – це
колектив однодумців, живий, гнучкий організм, здатний ініціювати і
реалізувати неординарні творчі ідеї та задуми. Історія бібліотек
продовжується!
Бібліографічний посібник «Зарічненщина: історія бібліотечної
справи» розкриває створення та функціонування окремих бібліотек
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та формування системи бібліотечного обслуговування населення
регіону за 40 років і є однією невеличкою сторінкою бібліотечної
справи України.
Хронологічні рамки покажчика охоплюють час від 1975 року по
2015 рік, де відображено інформацію про документи, що
висвітлюють історію та сучасний стан розвитку бібліотечної справи
району.
Посібник включає анотовані бібліографічні записи, які розміщені
в зворотно-хронологічному порядку, починаючи з 2015 року, що
стосуються питань історії бібліотечної справи на теренах регіону.
Невеличкі статті та бібліографічні огляди, опубліковані в періодиці,
не включені.
В розділі «Електронні ресурси з історії бібліотек Зарічненського
району» інформація подана в алфавітному порядку.
Окремим розділом представлена інформація на бібліографічні
посібники,
видані
Зарічненською
центральною
районною
бібліотекою впродовж 10 років.
Бібліографічний покажчик «Зарічненщина: історія бібліотечної
справи» адресований всім, хто цікавиться цією яскравою сторінкою
історії нашого регіону. Гадаємо, що він буде корисний бібліотекарям,
історикам, освітянам, краєзнавцям – всім, хто небайдужий до історії
бібліотек як культурних інститутів, скарбниць мудрості.
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ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕК ЗАРІЧНЕНЩИНИ
Зарічненська централізована система публічно-шкільних
бібліотек // Каталог бібліотек Рівненської області. Рівненська
державна обласна бібліотека. – Рівне, 2006. – с. 18-20
Основні статистичні показники діяльності галузі культури і
туризму Рівненської області за 2010 рік / Міністерство культури і
туризму України ; Управління культури і туризму Рівненської
обласної державної адміністрації. – Рівне, 2011
Подані також статистичні показники діяльності Зарічненської ЦС
ПШБ
Ясьмо В. Документальна база бібліотек для формування
екологічної культури населення / ред. колегія О. А. Галич [та ін.] //
Етнокультура Волинського Полісся і чорнобильська трагедія. Вип. 3 :
(Зарічненський район Рівненської області). – Рівне, 1998. – с. 119-131
Про формування екологічної культури населення бібліотеками
Зарічненської ЦБС
***
Бібліотеки Зарічненщини в 2015 році : напрямки і дії /
Зарічненська ЦС ПШБ, методично-бібліографічний відділ. – Зарічне,
2014. – 28 с.
Дитиною бути важко : (метод. поради бібл. працівникам з
популяризації л-ри правової тематики) / Зарічненська ЦРБ. – Зарічне,
2010. – 40 с.
Знати, поважати, виконувати : інформаційне видання / Зарічненська
ЦС ПШБ, методично-бібліографічний відділ. – Зарічне, 2014. – 24 с.
Досвід роботи з правової освіти з різними категоріями населення в
бібліотеках Зарічненської централізованої системи публічно –
шкільних бібілотек
Історія бібліотек Зарічненщини : посіб. / Зарічненська центральна
районна бібліотека. – Зарічне, 2004. – 21 с.
Масові форми бібліотечних заходів: і традиційні, й іноваційні :
(види бібл. заходів, методика їх підготовки та провед.) : метод. поради
/ Зарічненська ЦС ПШБ, методично-бібліографічний відділ. – Зарічне,
2013. – 10 с.
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Немеркнуче світло великого подвигу : метод.- бібліогр. матеріали
на допомогу б-кам у проведенні культ.- просвіт. заходів /
Зарічненська ЦРБ, методично-бібліографічний віддділ. – Зарічне,
2014. - 28 с.
Світоч української культури – Тарас Шевченко : метод.- бібліогр.
матеріали на допомогу бібл. працівникам до 200-річчя від дня народж.
Т. Г. Шевченка / Зарічненська ЦС ПШБ, методично-бібліографічний
відділ. – Зарічне, 2014. – 28 с.
2015
Алексіюк Т. Материнські долі і дороги / Т. Алексіюк // Полісся
[Зарічне]. – 2015. - 14 трав. - С. 3
В Зарічненській центральній районній бібліотеці проведено свято
до Дня матері, де гостями були багатодітні мами різного віку
Алексіюк Т. Сумні роковини / Т. Алексіюк // Полісся [Зарічне]. 2015. - 30 квіт. - С. 2
В Зарічному біля пам'ятного Знаку жертвам Чорнобильської
катастрофи проведено мітинг-реквієм
Гаврилович Г. Бібліотечний фестиваль інноваційних ідей : [29
вересня 2015 р. в Зарічненській ЦРБ пройшов районний фестивальконкурс інноваційного досвіду бібліотек Зарічненщини, який став
справжнім святом креативності та творчості] / Г. Гаврилович //
Полісся. - 2015. - N 39/1 жовт./. - С. 4
Гаврилович Г. Готуємось до 500-річчя Нобельського
Четвероєвангелія : святині / Г. Гаврилович // Полісся [Зарічне]. - 2015.
- 18 черв. - С. 13
В відділі освіти Зарічненської РДА відбувся круглий стіл (онлайн),
присвячений 495-ій річниці Нобельського Четвероєвангелія, де взяли
участь краєзнавці, науковці, бібліотекарі Зарічного, Рівного, Острога
Гаврилович Г. Літо з бібліотечною нянею / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2015. - 18 черв.- С. 13
В Бутівській ПШБ у рамках проекту "Бібліоняня" щонеділі під час
літніх канікул проводяться заняття для дітей аби заохотити їх до
корисного дозвілля
Гричина Л. Вчитися ніколи не пізно / Л. Гричина // Полісся
[Зарічне]. - 2015. - 23 лип.- С. 13
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В Зарічненській центральній районній бібліотеці діють
безкоштовні "Курси комп'ютерної грамотності" для людей поважного
віку
Декламували вірші // Полісся [Зарічне]. - 2015. - 12 берез. - С. 4
Працівниками бібліотеки та клубу, в с. Нобель Зарічненського
району з нагоди вшанування Великого Кобзаря проведено
літературно-мистецький захід "Тарасовими шляхами"
Жданюк Н. "Бібліофест" у Зарічному : [29 вересня 2015 р. в
Зарічненській центральній районній бібліотеці за певними
номінаціями у формі ярмарку пройде районний фестиваль-конкурс
інноваційного досвіду бібліотек району] / Н. Жданюк // Полісся. 2015. - N 38/24 верес./. - С. 13
Кидун Т. Змагались знавці та любителі рідної мови / Т. Кидун //
Полісся [Зарічне]. - 2015. - 12 берез. - С. 13
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей з нагоди
Міжнародного дня рідної мови проведено інтелектуально-конкурсну
гру "Країна мовних цікавинок"
Кидун Т. А. Найкращий читач району / Т. А. Кидун // Полісся
[Зарічне]. - 2015. - 26 берез./. - С. 4
Визначено переможців у другому етапі конкурсу "Найкращий
читач району", що проходив в Зарічненській районній бібліотеці для
дітей, які продовжать боротьбу в обласному (третьому) етапі конкурсу
Кліментович Т. Бібліотека презентує / Т. Кліментович // Полісся
[Зарічне]. - 2015. - 25 черв. - С. 4
В Зарічненській ЦРБ діє пересувна книжккова виставка
"Відродження тваринництва - важливий резерв поліпшення
харчування населення", представлена Рівненською державною
обласною бібліотекою
Кліментович Т. Іще горить Шевченкова свіча / Т. Кліментович //
Полісся [Зарічне]. - 2015. - 12 берез. - С. 4
В Зарічненській ЦРБ 9 березня 2015 р. відбулося засідання
літературної вітальні, приурочене 201-ій річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка, присутні на якій поклали живі квіти до пам'ятника
великому Кобзарю
Ковтунович В. Згадали Героїв "Небесної Сотні" / В. Ковтунович //
Полісся [Зарічне]. - 2015. - 26 лют. - С. 3
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20 лютого 2015 р. Іванчицькою ПШБ в ЗОШ І-ІІ ст. проведена
година-спогад "Герої не вмирають", присвячена річниці подвигу
загиблих учасників акцій протесту на Євромайдані в Києві
На струнах Кобзаревої душі // Полісся [Зарічне]. - 2015. - 1 січ. С. 4
У Вовчицькій ПШБ пройшов творчий вечір, присвячений 200літньому ювілею Т.Г.Шевченка
Старжинська С. Рідний край / С. Старжинська // Полісся
[Зарічне]. - 2015. - 12 берез./. - С. 15
Бібліотекою Зарічненського НВК "Гімназія" традиційно
проведено захоплюючий захід " Я люблю Україну"
2014
Алексіюк Т. Щоб не було війни / Т. Алексіюк // Полісся [Зарічне].
- 2014. - 20 лют. - С. 10
В Зарічненській ЦРБ пройшла зустріч з учасниками бойових дій на
території інших держав за участю представників органів влади району
Вишневська Н. Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької
книги / Н. Вишневська // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 1 трав. - С. 4
Бібліотека-філія с. Бродниця Зарічненського району традиційно
організувала "Тиждень дитячої книги"
Гаврилович Г. Автограф-сесія від Романа Демчука / Г.
Гаврилович // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 13 листоп. - С. 4
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей пройшла зустріч
юних читачів з письменником Романом Демчуком
Гаврилович Г. Вшанували творчість земляка / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2014. - 20 листоп. - С. 4
В Зарічненському НВК проведено урок-презентацію творів
дитячого письменника Романа Демчука, підготовлену педагогічним
колектовим та бібліотекарем Світланою Старжинською
Гаврилович Г. Коли говорить муза / Г. Гаврилович // Полісся
[Зарічне]. - 2014. - С. 4
12 червня 2014 р. в приміщенні Зарічненської районної бібліотеки
відбулося чергове засідання літературного об'єднання "Ріднокрай", яке
приурочилось буремним подіям, які відбуваються на Сході країни
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Гаврилович Г. Міні-проекти зарічненських бібліотекарів
найкращі в Україні / Г. Гаврилович // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 17
лип. - С. 4
У читальній залі районної бібліотеки // Полісся [Зарічне]. - 2014. 28 серп. - С. 14
Представлено фото розгорнутої книжкової виставки, оформленої в
Зарічненській райбібліотеці "Велична і свята, моя ти Україно!" до
Дня незалежності України, окремою темою якої є експозиція "Слава
Небесній сотні"
Гаврилович Г. Родина "Ріднокраю" зростає / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2014. - 16 січ./. - С. 4
В Зарічненській ЦРБ члени літературного об'єднання "Ріднокрай"
зібрались на своє чергове засідання, щоб поділитись новими творчими
здобутками
Гаврилович Г. Така ранима сильна жінка / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2014. - 4 груд. - С. 9
Про завідуючу Кутинською публічно-шкільною бібліотекою
Зарічненської ЦС ПШБ - Ніну Василівну Небожин
Жданович В. Природа-матір щира зичить всім добра / В.
Жданович // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 17 квіт./. - С. 14
В Задовжанській ЗОШ І-ІІ ст. пройшов тиждень біології і географії,
підготовлений спільно з бібліотечними працівниками
Знаменні та пам'ятні дати Зарічненщини на 2014 рік // Полісся
[Зарічне] . - 2014. - 30 січ. - С. 13
Презентовано посібник, підготовлений методично-бібліографічним
відділом Зарічненської ЦРБ
Кидун Т. А мова, справді, схожа на квітник / Т. А. Кидун // Полісся
[Зарічне]. - 2014. - 27 лют./. - С. 9
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей проведено турнір
між учнями 6-го класу Зарічненської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. в рамках
відзначення Міжнародного дня рідної мови
Кидун Т. Презентація виставки "Навколишнє середовище і
техногенний вплив" / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 8 трав. С. 13
В Зарічненській ЦРБ з 16 квітня по 15 травня 2014 р. діяла
пересувна книжкова виставка, підготовлена і передана в тимчасове
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користування Рівненською державною обласною універсальною
бібліотекою
Краснюк О. Почуй своїх нащадків, ювіляре / О. Краснюк //
Полісся [Зарічне]. - 2014. - 6 берез. - С. 1,10
Творча зустріч юних поетів, яка відбулась у Кухченській ПШБ,
була присвячена 200-літньому ювілею Великого Кобзаря
Старжинська Н. Вшановуємо великого Кобзаря / Н. Старжинська
// Полісся [Зарічне]. - 2014. - N 27 берез. - С. 13
У рамках відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка
в Зарічненській районній бібліотеці для дітей проведено літературне
свято "За Кобзарем" з учнями 7-9 класів
Творчість єднає // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 3 квіт. - С. 13
Наприкінці березня 2014 р. два дні поспіль в Зарічненській
центральній районній бібліотеці проходили зустрічі залюблених у
слово краян - своїм творчим здобутком ділились з однодумцями юні
шанувальники "Літературної кав'ярні" та учасники літературного
об'єднання "Ріднокрай"
Климентович Т. Ми за мир / Т. Климентович // Полісся [Зарічне].
- 2014. - 25 верес. - С. 13
З нагоди Міжнародного Дня миру, Зарічненська ЦРБ та
Зарічненська районна бібліотека для дітей, запросили через соціальні
мережі громаду селища та провели флеш-моб "Ми за мир"
Літературна кав'яня зібрала гостей // Полісся [Зарічне]. - 2014. 30 жовт. - С. 13
В Зарічненській ЦРБ "Літературна кав'ярня" запросила на гостину
творчу юнь Зарічненщини, хто шанує поезію та творить сам, де
зібралось біля двадцяти юних поетів
Тишковець С. Привітали постояльців Будинку престарілих / С.
Тишковець // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 2 жовт. - С. 8
1 жовтня 2014 р. в Міжнародний день людей похилого віку у
стаціонарному відділенні по обслуговуванню одиноких
непрацездатних громадян в с. Вичівка Зарічненського району
традиційно завітали працівники соціальних служб району та
працівники культури смт Зарічне
Чекун О. Бібліотеки як центри підтримки громади / О. Чекун //
Полісся [Зарічне]. - 2014. - 16 жовт. - С. 22
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15 жовтня 2014 р. на базі Зарічненської центральної районної
бібліотеки проведено тренінг-навчання для бібліотекарів
Зарічненського району з питань надання необхідної допомоги в
пошуку житла, роботи, безкоштовних консультацій юристів чи
інформації для внутрішньо переміщених осіб в межах країни
Чекун О. Бібліотеки в світлі сучасних вимог / О. Чекун // Полісся
[Зарічне]. - 2014. - 18 груд. - С. 4
В Зарічненській ЦРБ відбулась нарада працівників району,
присвячена сталому розвитку бібліотек в сучасних умовах
Шевченківські дні // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 6 лют. - С. 1
В Зарічненському районі в загальноосвітніх закладах та
бібліотекках району проходять заходи, які висвітлюють життя і
творчість Великого Кобзаря, з нагоди 200-річчя від дня його
народження
Щоб закінчилась війна // Полісся [Зарічне]. - 2014. - 27 листоп. С. 4
В с. Кухче Зарічненського району учасниками КДК проведено
благодійну концертну патріотичну програму, кошти від якої були
передані для учасників АТО
2013
Алексіюк Т. Голодомор 1932-1933: як це було / Т. Алексіюк //
Полісся [Зарічне]. - 2013. - 21 листоп. - С. 3
Спогади очевидців про страшні роки Голодомору 1932-1933 років,
за матеріалами, наданими Зарічненською центральною районною
бібліотекою
Алексіюк Т. Напрацювання і подальші плани : правова освіта /
Т. Алексіюк // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 28 берез. - С. 4
В Зарічнеській центральній районній бібліотеці пройшло засідання
районної координаційної методичної ради з правової освіти населення
Бібліотека презентує // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 3 жовт. - С. 4
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, на рівні з іншими
бібліотеками району, Бродницька ПШБ провела День відкритих
дверей
Вакуліч Ж. Від ситцевого до золотого весілля / Ж. Вакуліч //
Полісся [Зарічне] - 2013. - 21 лют. - С. 13
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В с. Кухче Зарічненського району проведено родинне свято,
організатором якого стала бібліотекар Оксана Краснюк
Гаврилович Г. З думою про Шевченка / Г. Гаврилович // Полісся
[Зарічне]. - 2013. - 21 лют. - С. 1,4
В Зарічненському краєзнавчому музеї відкрито художю виставку
"Об'єднаймося, брати мої", приурочену шевченківським дням, а також
оформлено книжкову виставку, представлену Зарічненськкою ЦРБ
Гаврилович Г. Залюблена в свою справу / Г. Гаврилович // Полісся
[Зарічне]. - 2013. - 26 верес. - С. 4
Про провідного бібліографа Зарічненської ЦРБ Кидун Тамару
Данилівну, яка в бібліотечній сфері працює вже 34 роки.
Гаврилович Г. Одна родина за столом... / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2013. - 11 лип. - С. 4
В Зарічненській ЦРБ за круглим столом на щиру розмову
зібрались родини, котрі опікуються дітьми-сиротами чи дітьми,
позбавленими батьківської опіки з нагоди Дня родини.
Гаврилович Г. "Ріднокрай" збирає творців слова / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2013. - 7 листоп. - С. 13
1 листопада 2013 року в Зарічненській районній бібліотеці
створено літературне об'єднання "Ріднокрай", яке об'єднало місцевих
поетів, прозаїків та краєзнавців.
Гаврилович Г. Світ навколо нас / Г. Гаврилович // Полісся
[Зарічне]. - 2013. - 12 груд. - С. 1,13
Саме таку назву носила інтелектуально-пізнавальна гра, яка 3
грудня - в Міжнародний день інвалідів - в стінах районної бібліотеки
для дітей об'єднала під своїми вітрилами дві команди дітей з
обмеженими фізичними можливостями.
День рідної мови // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 28 лют. - С. 4
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей традиційно 21
лютого проведено конкурс веселих та кмітливих "Материнська рідна
мова".
Жданюк Н. Літературно-мистецька вітальня при Зарічненській
центральній районній бібліотеці / Н. Жданюк // Полісся [Зарічне]. 2013. - 13 черв. - С. 13
Про історію створення та діяльність літературно-мистецької
вітальні, що діє при Зарічненській ЦРБ по популяризації кращих
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зразків української, зарубіжної літератури та творів місцевих
письменників, традицій нашого народу, його культури, видатних
земляків, майстрів слова та ін.
Жданюк Н. Публічні бібліотеки - мости для електронного
урядування : [Зарічненська центральна районна бібліотека] / Н.
Жданюк // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 31 жовт. - С. 13
Жданюк Н. Святкуємо Всеукраїнський день бібліотек разом! / Н.
Жданюк // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 26 верес. - С. 4
Про діяльність бібліотек Зарічненського району з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек, розповідає директор Зарічненської ЦС
ПШБ Жданюк Н. В.
Кидун Т. Культура землеробства - запорука високих врожаїв / Т.
Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 17 січ. - С. 4
З метою покращення обслуговування працівників
агропромислового комплексу в Зарічненській центральній районній
бібліотеці підготовлено презентацію виставки "Культура землеробства
- запорука високих врожаїв", яка надана Рівненською державною
обласною бібліотекою
Кидун Т. Презентація виставки / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. 2013. – 20 черв. - С. 4
З метою покращення обслуговування працівників
агропромислового комплексу в Зарічненській ЦРБ з 1 червня по 30
червня 2013р. діє пересувна книжкова виставка "Ветеринарія:
діагностика та профілактика захворювань у сільськогосподарських
тварин", надана Рівненською державною обласною бібліотекою
Кліментович Т. Осінь сплела свої барви у слово / Т.
Кліментович // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 21 листоп. - С. 4
15 листопада 2013 р. в Зарічненській центральній районній
бібліотеці для талановитої молоді вперше відчинилися двері
"Літературної кав'ярні"
Краснюк О. Ця дівчинка знає, де знаходиться чудова країна
Добряндія / О. Краснюк // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 4 квіт. - С. 1
Про переможницю ІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу
"Найкращий читач України-2013р." - ученицю 7 класу Кухченської
ЗОШ Настю Погорілець, яка посіла друге місце
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Куликович М. Подорож в українську оселю / М. Куликович //
Полісся [Зарічне]. - 2013. - 11 квіт. - С. 4
Бібліотекарем Нобельської ПШБ Шкльодою Ж. М. у виставковій
залі музею "Берегиня" з учнями школи проведено "Подорож в
українську оселю" про звичаї і тадиції українського народу
Ліпко М. А було це так... / М. Ліпко // Полісся [Зарічне]. - 2013. 19 груд. - С. 1,4
Під такою назвою в Зарічненській центральній районній бібліотеці
в рамках літературно-мистецької вітальні відбулись Андріївські
вечорниці
Надієвець С. На гостину до Локницької школи / С. Надієвець //
Полісся [Зарічне]. - 2013. - 25 квіт. - С. 12
Про творчу зустріч письменника Романа Демчука з учнями
Локницької ЗОШ, де він подарував свої книги для шкільної бібліотеки
Найкращий читач району // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 7 берез. С.4
5 березня 2013 року на базі Зарічненської районної бібліотеки
для дітей пройшов ІІ етап Всеукраїнського конкурсу "Найкращий
читач України 2013 року", в якому брали учні 5-6 класів - переможці І
етапу конкурсу.
Пісня - душа народу // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 11 квіт. - С. 4
В Іванчицькій ЗОШ спільно з бібліотекою проведено творчий
тиждень "Пісня - душа українського народу"
Пожарська М. З добротою в серці / М. Пожарська // Полісся
[Зарічне]. – 2013. 12 груд. – с. 13
В Іванчицькій ЗОШ бібліотекою проведено зустріч «Тепло наших
сердець», присвячену Міжнародному дню інвалідів
Прохорович Л. Сяйво Різдвяних свят / Л. Прохорович // Полісся
[Зарічне]. - 2013. - N 3/24 січ./. - С. 9
Про цікаві Новорічні заходи, які щорічно проводить Зарічненська
районна бібліотека для дітей
Тарасюк Н. Нобелівці увінчали земляка [, білоруського
письменника Сергія Граховського, уродженця Нобеля Зарічненського
району, відкривши меморіальну дошку на фасаді бібліотеки. 25
вересня йому виповнилося б 100 років ] / Н. Тарасюк // Вільне слово
[Рівне]. - 2013. - 3 жовт. - С. 2
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Тарасюк Н. Нобелівці увічнили пам’ять земляка [, білоруського
письменника Сергія Граховського, відкривши меморіальну дошку на
фасаді бібліотеки. 25 вересня йому виповнилося б 100 років ] / Н.
Тарасюк // Вісті Рівненщини [Рівне]. - 2013. - 4 жовт. - С. 14
Тишковець С. Забуттю не підлягає / С. Тишковець // Полісся
[Зарічне]. - 2013. – 21 лют. - С. 1,3
В Зарічненській ЦРБ проведено зустріч за круглим столом
представників влади та соціальних служб району з учасниками
бойових дій на території інших держав
Харковець П. За весільною традицією / П. Харковець // Вільне
слово [Рівне]. - 2013. - 26 лют. - С. 5
Про родинне свято "Від ситцевого до золотого весілля", яке
відбулося у клубі села Кухче Зарічненського району, організатором і
натхненником якого була бібліотекар Оксана Іванівна Краснюк
Чорнобиль // Полісся [Зарічне]. - 2013. - 9 трав. - С. 2
Реквієм пам'яті земляків - ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що пройшов
у Зарічному біля пам'ятного знаку "Жертвам Чорнобиля" ще раз
нагадав усім про подвиг наших людей.
2012
Алексіюк Т. Зустрічі, що стали традицією / Т. Алексіюк // Полісся
[Зарічне]. - 2012. - 20 груд. - С. 3
В День пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Зрічненській ЦРБ
традиійно за "круглим столом" пройшла зустріч учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС з представниками влади та соціальних служб в районі
Алексіюк Т. Люди похилого віку / Т. Алексіюк // Полісся
[Зарічне]. - 2012. - 4 жовт. - С. 1, 22
В стаціонарному відділенні Терцентру в с. Вичівка працівниками
Зарічненської ЦРБ організовано свято з нагоди Дня людей похилого
віку за участю перших осіб Зарічненського району
Алексіюк Т. Минуле, пам'ять і єднання / Т. Алексіюк // Полісся
[Зарічне]. - 2012. - 16 лют. - С. 1,3
15 лютого 2012 р.в Зарічненській центральній районній бібліотеці
відбулась зустріч воїнів-афганців з представниками влади з нагоди
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Алексіюк Т. Результати, висновки, завдання / Т. Алексіюк //
Полісся [Зарічне]. - 2012. - 9 лют. - С. 3
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Перша колегія у новому році пройшла в Серницькій сільській раді
Зарічненського районуу, де було проаналізовано і роботу бібліотеки
цієї сільради.
Андріївські вечрниці // Полісся [Зарічне]. - 2012. - 20 груд. - С. 1
В Зарічненській ЦРБ пройшло театралізоване дійство
Андріївських вечорниць за участю учнів 9-11 класів Зарічненського
НВК
Гаврилович Г. Отаке воно, жіноче щастя / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2012. - 12 січ. - С. 9
Про завідуючу Річицькою ПШБ, матір-героїню Олександру
Миколаївну Дивульську
Жданюк Н. 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек / Н.
Жданюк // Полісся [Зарічне]. - 2012. - 27 верес. - С. 10
Про досягнення бібліотек району розповідає директор
Зарічненської ЦС ПШБ
Жданюк Н. Якою має бути бібліотека нашої громади? / Н.
Жданюк // Полісся [Зарічне]. - 2012. - 15 берез. - С. 4
В Зарічненському районі з 14 березня 2012 р. проходять громадські
обговорення на тему: "Якою має бути бібліотека нашої громади?"
Кидун Т. Підприємництво на ринку товарів та послуг / Т. Кидун //
Полісся [Зарічне]. - 2012. - 2 лют. - С. 4
В Зарічненській центральній районній бібліотеці з 20 січня по 19
лютого 2012 року діє пересувна виставка "Підприємництво на ринку
товарів та послуг", представлена Рівненською державною обласною
бібліотекою
Кидун Т. Тиждень дитячого читання : [Зарічненська районна
бібліотека для дітей] / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2012. – 29 берез.
- С. 13
Коваль І. Бібліотечні посиденьки / І. Коваль // Полісся [Зарічне] 2012. – 12 січ. - С. 4
Про діяльність Вичівської публічно-шкільної бібліотеки
Зарічненського району
Чекун О. Жило, живе село моє / О. Чекун // Полісся [Зарічне]. 2012. - 6 груд. - С. 4
В Кухченській ПШБ створено музейну експозицію "Жило, живе
село моє"
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Чекун О. Шануй той край, де серця рідна пристань / О. Чекун //
Полісся [Зарічне]. - 2012. - 26 січ. - С. 13
Про досвід роботи Мутвицької публічно-шкільної бібліотеки
2011
Алексіюк Т. Бібліотеки оновлюються / Т. Алексіюк // Полісся
[Зарічне]. - 2011. - 24 лют. - С. 2
Переможцями другого раунду конкурсу "Організація нових
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету"
стали Зарічненська ЦРБ, Зарічненська бібліотека для дітей, Серницька
та Мутвицька публічно-шкільні бібліотеки
Алексіюк Т. Материнські долі, сповнені любові / Т. Алексіюк // Полісс
[Зарічне]. – 2011. – 19 трав. - С. 3
В Зарічненській ЦРБ проведено свято Матері, на якому були присутні
багатодітні матері - працівники галузі культури
Алексіюк Т. Що зробив поляк для українців / Т. Алексіюк // Полісся
[Зарічне]. – 2011. - 15 верес. - С. 4
Півтори тисячі копій документів, які відтворюють історію села
Серники Зарічненського району та прізвища Полюховичів за період в
500 років, зібраних Яном Полюховичем із Польщі на паперових носіях
та на дисках, передані Зарічненській центральній районній бібліотеці
Гаврилович Г. Попіл Чорнобиля стукає в серце / Г. Гаврилович //
Полісся [Зарічне]. - 2011. - 22 груд. - С. 4
14 грудня 2011р. на бесіду за круглим столом в приміщенні
Зарічненської районної бібліотеки зібрались ліквідатори аварії на
ЧАЕС та представники влади та соціальних служб району
Гаврилович Г. Роману Демчуку – 65 / Г. Гаврилович // Полісся
[Зарічне]. - 2011. – 17 листоп. - С. 4
11 листопада 2011р. в Зарічненській центральній районній
бібліотеці відбулась зустріч з письменником Романом Демчуком, з
нагоди його 65-річного ювілею
Жданюк Н. Життя, освячене книгою / Н. Жданюк // Полісся
[Зарічне]. - 2011. - 24 лют. - С. 4
Про ветерана бібліотечної праці, колишнього директора
Зарічненської централізованої бібліотечної системи Бабенко Галину
Федосіївну
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Згадаймо всіх поіменно, горем згадаймо своїм // Полісся [Зарічне].
- 2011. - 17 лют. - С. 1
В Зарічненській центральній районній бібліотеці традиційно
проведено зустріч з учасниками бойових дій на території Афганістану
за участю представників влади району
Кидун Т. Володимир Перунін - провідник по світу Полісся
/ Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2011. – 10 листоп. - С. 13
Під такою назвою в Зарічненській ЦРБ підготовлено й випущено в
світ бібліографічний посібник, присвячений члену Національної
спілки краєзнавців України Володимиру Івановичу Перуніну
Кидун Т. Найкращий читач району – 2011 / Т. Кидун // Полісся
[Зарічне]. - 2011. - 31 берез. - С. 4
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей визначено
переможців районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого
читання «Найкращий читач України – 2011»
Кидун Т. Нові надходження / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. –
2011. - 14 лип. - С. 4
Презентація бібліографічного покажчика літератури «Нові
надходження. І півріччя 2011 року», підготовленого Зарічненською
районною бібліотекою
Книга завжди була і залишається другом, порадником та
вихователем // Полісся [Зарічне]. - 2011. - 14 квіт. - С. 8
Про діяльність бібліотеки с. Нобель Зарічненського району
Краснюк О. Говір рідного села : з досвіду роботи / О. Краснюк //
Полісся [Зарічне]. – 2011. - 8 груд. - С. 13
Про діяльність бібліотекаря Кухченської публічно-шкільної
бібліотеки Зарічненської ЦС ПШБ Краснюк Оксани Іванівни
Позняк-Хоменко Н. Де живуть казкомрійники? / Н. ПознякХоменко // Полісся [Зарічне]. – 2011. - 10 листоп. - С. 2
Про творчість Романа Демчука, дві дитячі книги якого вийшли
завдяки віце-президенту МГО "Рівненське земляцтво" Василю
Яніцькому, які подаровані Зарічненській районній бібліотеці для
дітей та бібліотекам Зарічненського району
Позняк-Хоменко Н. Подорож у країну казкомрій / Н. ПознякХоменко // Полісся [Зарічне]. – 2011. - 24 листоп. - С. 4
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Роман Демчук та Василь Яніцький передали Зарічненській
районній бібліотеці 50 нових книг
Розрадили серце і душу // Полісся Зарічне]. - 2011. - 6 жовт. - С. 2
На День людей похилого віку будні жителів та працівників
будинку для одиноких престарілих, що в с. Вичівка Зарічненського
району скрасили працівники Зарічненської ЦРБ, РБК на чолі з
головою РДА, які підртимали стареньких людей теплою розмовою та
щирою піснею
Тишковець С. Безкоштовний Інтернет «прийшов» до бібліотек
району / С. Тишковець // Полісся [Зарічне]. - 2011. - 6 жовт. - С. 3
30 вересня 2011 р. у Зарічненській центральній районній бібліотеці
та публічно-шкільних бібліотеках сіл Серники та Мутвиця відбулось
урочисте відкриття інтернет-центрів, яке стало можливим завдяки
перемозі у конкурсі міжнародної програми «Бібліоміст»
Шикіло С. А в спогадах гірких - війна / С. Шикіло // Полісся
[Зарічне]. - 2011. – 24 лют. - С. 4
Вечір-зустріч з учасниками бойових дій в Афганістані ПШБ с.
Вичівка Зарічненського району проведено спільно з учнівським та
педагогічним колективами
2010
Алексіюк Т. Свято слова і таланту / Т. Алексіюк // Полісся
[Зарічне]. - 2010. - 1 лип. - С. 3
В Зарічненській центральній районній бібліотеці відбулася
презентація книги Галини Гаврилович "Мелодія старої скрипки", яка
нещодавно вийшла в світ
Гаврилович Г. Веселий та мудрий Роман Демчук / Г.
Гаврилович // Полісся [Зарічне]. - 2010. – 3 черв. - С. 4
Про творчість нашого земляка, письменника-гумориста Романа
Степановича Демчука, зустріч з яким відбулась в Зарічненській
районній бібліотеці для дітей 1 червня
День пам'яті // Полісся [Зарічне]. - 2010. - 16 груд. - С. 2
В Зарічненській центральній районній бібліотеці 14 грудня 2010 р.
проведено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС за участю представників влади та соціальних служб
Зарічненського району
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Жданюк Н. Від традиційної книгозбірні до сучасної інформаційної
установи / Н. Жданюк // Полісся [Зарічне]. - 2010. - 15 лип. - С. 4
Діяльність Зарічненської ЦС ПШБ в нових умовах
Жданюк Н. Професія бібліотекаря / Н. Жданюк // Полісся
[Зарічне]. - 2010. - 30 верес. - С. 5
Про діяльність публічно-шкільних бібліотек району розповідає
директор Зарічненської ЦС ПШБ з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек
Іменини гумориста // Полісся [Зарічне]. - 2010. - 18 листоп. - С. 2
В рамках літературно-мистецької вітальні в Зарічненській
центральній районній бібліотеці пройшла зустріч з місцевим
письменником - Романом Демчуком
Кидун Т. Найкращий читач району 2010 року / Т. Кидун // Полісся
[Зарічне]. - 2010. - 25 берез. - С. 4
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей пройшов другий етап
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання, проведеного спільно з
районним відділом освіти
Кидун Т. Свято книги / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2010. - 8
квіт. - С. 4
Про проведення в Зарічненській районній бібліотеці для дітей
Всеукраїнського тижня дитячого читання
Кирикович З. Пливуть роки, та це земне ім’я я пронесу через
життєві битви / З. Кирикович // Полісся [Зарічне]. - 2010. - 25 берез. С. 5
Літературний вечір, присвячений берегині української нації - Ліні
Костенко, підготовлений бібліотечними працівниками Зарічненської
ЦРБ та вчителями української мови та літератури у Зарічненському
НВК "ЗОШ І ст. - гімназія"
Козловська Л. Інформуємо учнівську молодь / Л. Козловська //
Полісся [Зарічне]. - 2010. - 9 груд. - С. 3
Про співпрацю біблотек Зарічненського району з відділом
соціальних служб для сімї, дітей та молоді по профілактиці
негативних явищ у молодіжному середовищі
Осінь багата на професійні свята// Полісся [Зарічне]. - 2010. - 7
жовт. - С. 2

24

Бібліотечних працівників району вітали голова Зарічненської
райдержадміністрації, голова районної ради та начальник відділу
культури та туризму
1 жовтня - День людей похилого віку // Полісся [Зарічне]. - 2010. 7 жовт.
Представники влади, працівники Зарічненської районної
бібліотеки, РБК вшанували мешканців стаціонарного відділення
терцентру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
громадян, що у с. Вичівка
Слово – молодим // Полісся [Зарічне]. - 2010. - 1 лип. - С. 15
26 червня 2010 р. на Зарічненщині проходив Молодіжний
міжнародний форум за участю молоді населених пунктів району, який
працював в районній бібліотеці
Чорнобильський дзвін // Полісся [Зарічне]. - 2010. - 29 квіт. - С. 1
26 квітня 2010 р. бібліотечними та клубними працівниками, в
Зарічному біля пам'ятного Знака "Жертвам чорнобильської
катастрофи" проведено мітинг-реквієм до 24-ї річниці катасрофи на
ЧАЕС, щоб віддати данину пам'яті померлим та низько схилити
голови перед живими ліквідаторами
2009
Авдейчик А. Таїна кохання / А. Авдейчик // Полісся [Зарічне]. 2009. – 26 лют. - С. 13
Про спільно організоване бібліотечними працівниками та
вчителями дозвілля школярів у Задовжанській ЗОШ Зарічненського
району
Алексіюк Т. Щаслива мить щасливої людини / Т. Алексіюк //
Полісся [Зарічне]. - 2009. - 5 берез. - С. 1,2
В Зарічненській райбібліотеці проведено презентацію нової книги
зарічненської авторки Г. Гаврилович "Вечірній автобус"
Весна починається з Шевченка // Полісся [Зарічне]. - 2009. - 12
берез. - С. 1
У Зарічненському районі в 195-ту річницю від дня народження
Т.Г.Шевченка бібліотеки запрошували на тематичні виставки та
літературні вечори, у навчальних закладах проводились шевченківські
читання
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Вишневська А. Сергійко Мельникович - найкращий серед читачів
області / А. Вишневська // Полісся [Зарічне]. - 2009. – 9 квіт. - С. 1,4
Переможцем ІІІ туру обласного конкурсу "Найкращий читач
України" серед шестикласників став С. Мельникович із с. Вовчиці
Зарічненського району
Жданюк Н. 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек / Н.
Жданюк // Полісся [Зарічне]. - 2009. – 24 верес. - С. 5
Про діяльність бібліотек району в сучасних умовах
Збігнєв Герберт // Полісся [Зарічне]. - 2009. – 19 лют. - С. 4
В Зарічненській райбібліотеці з 16 по 22 лютого діє пересувна
виставка, присвячена Збігнєву Герберту - відомому польському поету,
який народився у Львові, якому 29 жовтня 2009 р. виповнюється 85
років з дня його народження
Кидун Т. Д. Зарічненщина у фактах / Т. Д. Кидун // Полісся
[Зарічне]. - 2009. – 30 лип. - С. 4
В Зарічненській центральній районній бібліотеці підготовлено
презентацію бібліографічного посібника "Зарічненщина у фактах"
Кидун Т. Найкращий читач району - 2009 / Т. Кидун // Полісся
[Зарічне]. - 2009. – 12 берез. - С. 4
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей проведений ІІ тур
П'ятого Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України – 2009»
Кидун Т. Незагоєна рана Афгану / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. 2009. - 12 лют. - С. 4
Презентація бібліографічного посібника, організована в
Зарічненській райбібліотеці, як данина пам'яті воїнам, які виконували
свій військовий обов’язок в Афганістані
Кидун Т. Нові надходження / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2009.
- 26 лют. - С. 4
У Зарічненській райбібліотеці підготовлено презентацію
бібліографічного покажчика літератури "Нові надходження. ІІ
півріччя 2008 року"
Підтримка книговидавництва // Полісся [Зарічне]. – 2009. - № 3
груд. - с. 4
До бібліотек Зарічненського району надійшли книги земляків зарічненців Г. Гаврилович, В. Шваї, В. Перуніна, які видані завдяки
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фінансовій підтримці Зарічненської райдержадміністрації та районної
ради
2008
Бібліографічний покажчик літератури «Архітектурні пам’ятки
Зарічненщини»: презентація // Полісся [Зарічне]. – 2008. – 16 жовт. –
с. 5
Біль Чорнобиля // Полісся. - 2008. – 8 трав. - С. 4
В день роковин Чорнобильської трагедії Зарічненською ЦРБ
підготовлено тематичний вечір, щоб віддати данину пам'яті тим
людям, які торували шляхи ліквідації аварії на ЧАЕС
Кидун Т. Презентація бібліографічного покажчика літератури
«Нові надходження. ІІ півріччя 2007 року» / Т. Кидун // Полісся
[Зарічне]. - 2008. – 14 лют.
Кидун Т. Презентація книги [Роман Шухевич у документах
радянських органів державної безпеки» (1940-19500), видану в Києві в
2007 р. в двох томах] / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2008. – 24 лип.

2007
Вшанували чорнобильців // Полісся [Зарічне]. – 2007. – 4 трав. – С.
2
Біля пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи 26 квітня
2007 року пройшов реквієм за участю перших осіб Зарічненського
району
Демчук М. С. «Рівненщина туристична»: презентація книги / М. С.
Демчук // Полісся [Зарічне]. - 2007. - 9 листоп. – с.1
Духовний спадок : презентація дисків Зарічненського
фольклорного гурту села Старі Коні та бібліографічного покажчика
літератури «Зарічненщина – скарбниця народної творчості», яка
проходила в Зарічненській ЦРБ // Полісся [Зарічне]. - 2007. - 23 лют. –
с .1
Жданюк Н. Живе бібліотека у селі / Н. Жданюк // Полісся
[Зарічне]. – 2007. – 30 листоп. – С. 11
Діяльність Неньковицької ПШБ, яку очолює Н. С. Ляльович
Жданюк Н. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек / Н.
Жданюк. – Полісся [Зарічне]. – 2007. – 28 верес.
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Діяльність бібліотек Зарічненського району в 2007 році
Зарічненщина – скарбниця народної творчості // Полісся [Зарічне].
– 2007. – 23 листоп. – С. 13
Презентація бібліографічного покажчика літератури
«Зарічненщина – скарбниця народної творчості», підготовленого
Зарічненською ЦРБ
Зарічненщина у фактах // Полісся [Зарічне]. – 2007. – 23 листоп. –
С. 13
Презентація бібліографічного покажчика літератури
«Зарічненщина у фактах», підготовленого Зарічненською ЦРБ
Кидун Т. Нові надходження : презентація бібліографічного
посібника літератури «Нові надходження. ІІ півріччя 2006 р.» / Т.
Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2007. – 16 берез. – С. 11
Кидун Т. Тиждень книги Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. – 2007. –
30 берез. – С. 12
В Зарічненській районній бібліотеці для дітей пройшов Тиждень
дитячої та юнацької книги
Пліч-о-пліч зі школою // Полісся [Зарічне]. – 2007. – 7 верес. – С. 4
Фонд бібліотеки Неньковицької ПШБ поповнився художньою та
пізнавальною літературою, закупленою сільською радою
Тишковець С. Ярмарок професій – 2007 / С. Тишковець // Полісся
[Зарічне]. – 2007. – 27 квіт. – с. 2
Центром зайнятості спільно з бібліотекою проведено традиційний
Ярмарок професій
Шпаковська Л. Поєднані долею / С. Тишковець // Полісся
[Зарічне]. – 2007. – 16 лют. – С. 5
В Зарічненській районній бібліотеці проведено «круглий стіл»
«Жінка-лідер ХХІ століття» за участю голови РДА та голови районної
ради
2006
Кидун Т. Бібліотека: публічний центр регіональної інформації :
відкритість влади / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2006. - 12 трав. - С.
2
Про роботу Публічного центру регіональної інформації в
Зарічненській ЦРБ
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Кидун Т. Свято книги / Т. Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2006. - 31
берез. - С. 7
В районній бібліотеці для дітей проведено щорічний
Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги
Книга - джерело знань // Полісся [Зарічне]. - 2006. - 21 квіт. - С.
12
Бібліотеками Зарічненського району проведено Тиждень дитячої
та юнацької книги
Ковтунович Н. Чорнобиль - біль України / Н. Ковтунович //
Полісся [Зарічне]. - 2006. - 12 трав. - С. 4
Бібліотекою спільно зі школою проведено ряд заходів до 20-ї
роковини Чорнобильської трагедії
Корнійчук Н. У школі було цікаво / Н. Корнійчук // Полісся
[Зарічне]. - 2006. - 17 берез. - С. 9
В Мутвицькій ЗОШ вчителями та бібліотекою провед. тиждень
зарубіжної літератури
Небожин Н. Твоє довідкове бюро / Н. Небожин // Полісся
[Зарічне]. - 2006. - 31 берез. - С. 7
Про роботу Кутинської ПШБ Зарічненського району
Чекун О. Екологічна просвіта в бібліотеках Зарічненщини / О.
Чекун // Полісся [Зарічне]. - 2006. - 28 квіт. - С. 8
2005
Вишневська А. Книга - наш друг / А. Вишневська // Полісся
[Зарічне]. - 2005. – 15 лип. - с. 7
У Вовчицькій публічно-шкільній бібліотеці проходив
Всеукраїнський конкурс "Хочу читати"
Демчук М. С. Оновлюється бібліотека / М. С. Демчук // Полісся
[Зарічне]. - 2005. - С. 1
Про роботу Зарічненської районної бібліотеки в 2004 році
Жданюк Н. Відродимо бібліотеку в селі Борове / Н. Жданюк //
Полісся [Зарічне]. 2005. - С. 1
Про проведення Зарічненською ЦС ПШБ акції "Подаруй бібліотеці
книгу" у зв"язку з необхідністю комплектування бібліотечного фонду
Борівської ПШБ, яка виникла у зв’язку з пожежею в цій бібліотеці
Жданюк Н. Дзеркало життя / Н. Жданюк // Полісся [Зарічне]. 2005. – 30 верес. - С. 2
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Діяльність бібліотечної мережі Зарічненського району
Жданюк Н. Цінний подарунок / Н. Жданюк // Полісся [Зарічне]. 2005. - 3 черв. - С. 1
До бібліотек Зарічненського району надійшли книги, подаровані
Українською Народною Партією
Кидун Т. Роман Демчук - гуморист Рівненщини : презентація / Т.
Кидун // Полісся [Зарічне]. - 2005. - N48. - С. 2
В Зарічненській ЦРБ проведено презентацію бібліографічного
посібника, присвяченого письменнику-земляку Роману Демчуку
Костюкович Ж. Тиждень дитячої книги : [Зарічненська районна
бібліотека для дітей] / Ж. Костюкович // Полісся [Зарічне]. - 2005. №13. - С. 7
Курядовець П. Книги - для Борівської бібліотеки / П. Курядовець
// Полісся [Зарічне]. - 2005. - N53. - С. 2
Бібліотека Борівської ПШБ отримала благодійну допомогу для
поповнення книжкового фонду від обласної організації СДП(У)
Ляльович Н. Книжчині іменини / Н. Ляльович // Полісся [Зарічне].
- 2005. – 8 квіт. - С. 5
Тиждень дитячої та юнацької книги пройшов у Неньковицькій
публічно-шкільній бібліотеці Зарічненського району
Об’єднаймо свої зусилля // Полісся [Зарічне]. - 2005. - 26 серп. С. 2
В Зарічненській районній бібліотеці до Дня Незалежності
проведено "круглий стіл" за участю предствників різних політичних
партій та представників влади
Пам’ять про Чорнобильців // Полісся [Зарічне]. - 2005. – 29 квіт. С. 2
Зарічненською ЦРБ до 19-ї річниці з дня аварії на ЧАЕС проведено
мітинг-реквієм біля пам"ятного знака "Жертвам Чорнобильської
катастрофи" в смт Зарічне
Про подвиги, про партизанську славу // Полісся [Зарічне]. - 2005. –
30 верес. - С. 5
22 вересня в районному краєзнавчому музеї проведено
тематичний вечір, підготовлений районною бібліотекою до Дня
партизанської слави
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Програма була насиченою і змістовною // Полісся [Зарічне]. 2005. – 23 груд. - С. 1
Зарічненським районним центром зайнятості спільно з
райбібліотекою проведено круглий стіл з соціальними партнерами по
роботі з профорієнтації
Харковець І. Священна свічка пам’яті / І. Харковець, А. Сачевчич
// Полісся [Зарічне]. - 2005. – 23 груд. - С. 4
Зарічненською ЦРБ в загальноосвітньому Ліцеї проведено
тематичний вечір про голодомор 1933р. на Україні
Чекун О. 10 випусків інформаційного бюлетня "Інва.net" : з
турботою і відкритим серцем / О. Чекун // Полісся [Зарічне]. - 2005. –
4 листоп. - С. 5
Презентація інформаційного бюлетня "Інва.net" в Зарічненській
ЦРБ з метою підвищення поінформованості людей з особливими
потребами
Швая С. Допоки пам’ять в серці не згасає / С. Швая // Полісся
[Зарічне]. - 2005. –2 груд. - С. 4
У Вовчицькій ЗОШ І-ІІ ст. бібліотекою проведено читацьку
конференцію про голодомор 1933 р. в Україні
Шкльода Ж. Дім без книги - день без сонця / Ж. Шкльода //
Полісся [Зарічне]. - 2005. – 15 квіт. - С. 8
В Нобельській ЗОШ публічно-шкільною бібліотекою проведено
свято книги
1999 – 2004
Демчук М. Донесіть мудрість слова / М. Демчук // Полісся
[Зарічне]. – 2002. – 27 верес. – С. 2
Демчук М. І шана і любов за подвиг невмирущий / М. Демчук //
Обрії Полісся [Зарічне]. – 1999. – 29 трав. – С. 2
Про діяльність Зарічненської ЦРБ до Дня Перемоги
Демчук М. Сьогодення бібліотечної системи : 30 вересня –
Всеукраїнський день бібліотек / М. Демчук // Обрії Полісся [Зарічне].
– 1999. – 2 жовт. – С. 2
Про діяльність бібліотек району у розбудові громадського
суспільства
Демчук М. А. У пошуках правильної стратегії / М. А. Демчук //
Полісся [Зарічне]. – 2001. – 23 берез. – С .3
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Про роботу Зарічненської ЦБС
Демчук М. С. Людина з добрим серцем і щедрою душею / М. С.
Демчук // Полісся [Зарічне]. – 2001. – 1 черв. – С. 3
Про завідуючу бібліотекою-філіалом с. Серники Ганну Горегляд
Демчук М. С. На милосердя криза не впливає / М. С. Демчук //
Полісся [Зарічне]. – 2001. – 9 берез. – С. 3
Про спонсорську допомогу підприємств району Зарічненській
районній бібліотеці
Демчук М. С. У сільській бібліотеці турбуються про читання :
бібліотечна справа / М. С. Демчук // Полісся [Зарічне]. – 2001. – 13
лип. – С. 6
Про діяльність бібліотек Кухченської сільської ради
Жданюк Н. Бібліотечним фондам – увагу і підтримку / Н. Жданюк
// Обрії Полісся [Зарічне]. – 1999. – 21 серп. – С. 2
Жданюк Н. Джерела пам’яті : 30 вересня - Всеукраїнський день
бібліотек : / Н. Жданюк // Полісся [Зарічне]. - 2004. – 24 верес. - С. 3
Розвиток і перспективи бібліотечної справи в Зарічненському
районі
Жданюк Н. Новинки літератури до послуг читачів / Н. Жданюк //
Полісся [Зарічне]. – 2001. – 3 серп. – С. 2
Про комплектування бібліотечного фонду бібліотек району для
забезпечення різноманітних потреб користувачів необхідними
джерелами інформації
Жданюк Н. Традиція, що живе / Н. Жданюк // Полісся [Зарічне]. –
2001. – 9 берез. – С. 3
Працівниками районної бібліотеки, районного Будинку культури та
товариством «Просвіта» проведено літературно-музичний вечір
«Обніміться ж, брати мої», присвячений Великому Кобзареві –
Т.Г.Шевченку
І згадали партизани про війну : до 60 - річчя Великої Перемоги //
Полісся [Зарічне]. - 2004. – 24 верес. - С. 1
В Зарічненській ЦРБ проведено зустріч молоді з партизанами
Зарічненського району до Дня партизанської слави
Кидун М. Всеукраїнський день бібліотек / М. Кидун // Полісся
[Зарічне]. – 2003. – 26 верес. – С. 2
Про діяльність бібліотек району в сучасних умовах
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Кидун М. Нові книги для читачів [надійшли до Зарічненської
центральної районної бібліотеки] / М. Кидун // Полісся [Зарічне]. 2004. – 20 серп. - С. 2
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Вовчиці – 5,12,26,29,31
Дібрівськ - 5
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Зарічне – 5,6,10-42
Зарічненський район – 5,6,7,9,
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Іванчиці –12, 18
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Омит - 6
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