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І книга, й комп’ютер, і пензлі 

 

Сучасна бібліотека, якщо брати за зразок нашу, Тернопільську для 

молоді – це не просто видав або прийняв уже прочитану книжку. Тут поняття 

значно глибше, бо такий заклад є культурно-дозвільним центром із широким 

спектром діяльності. Головна, звичайно, функція тут бібліотечна. Але в 

загальному палітру заверстані і пункт європейської інформації, тренінговий 

центр, де оволодівають комп'ютерною грамотою, користуванням 

інформацією з інтернету, лабораторія 3D-моделювання «Медіастарт», 

інтернетцентр для людей з проблемами зору, студія звукозапису. Для батьків, 

які енергійно беруться за всебічний розвиток своєї донечки чи синочка, 

працює мультимедійна кімната «Розумна дитина». При відділі мистецтв 

функціонує невелика виставкова зала для експозиції творів образотворчого 

мистецтва, світлин тощо. У бібліотеці вистачає творчого простору для 

десятка діючих клубів різного напрямку для різних вікових груп. Одне слово, 

директорці Лесі Степанівні Гук, вживемо популярний вираз – нудьгувати не 

доводиться. 

Щоб забезпечити усім необхідним численні програми, звичайно, 

потрібне надійне фінансове підґрунтя. Думаєте, бібліотека десь там, у когось 

на особливому рахунку? Ні. Просто зійшлися, згуртувалися в один творчий 

колектив енергійні, небайдужі до своєї професії люди. Моніторять, як 

кажуть, ситуацію, шукають, в якій програмі взяти участь, де виставитися, з 

ким позмагатися. Старання не минають даремно. Десь, дивися, вибороли 

друге чи третє місце, а часом отримали й пальму першості, омріяний гранд. 

Світова пандемія внесла значні корективи в роботу бібліотеки. Стали 

інтенсивніше використовувати так звану світову павутину, читацькі 

конференції, конкурси і все таке інше тепер в режимі онлайн. Як кажуть, не 



було б щастя, та нещастя допомогло. Адже світ поступово і невідворотно 

входить у віртуальну реальність, а ми − його невелика частина. І як би нам не 

хотілося послухати «Кармен» чи «Севільського цирульника» в ложі з 

червоного оксамиту при живій музиці й акторах, доведеться задовольнятися 

електронним екраном. Така у нас перспектива, така справжня реальність. 


