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У наш час досить актуальним є питання щодо людей з особливими 

потребами. Про це свідчать газети, телебачення, законодавчі доку-

менти. 

Однією з найважливіших проблем даної категорії людей є незалу-

ченість їх до суспільного життя та створення матеріальних благ, що 

негативно позначається на їхньому соціально-психологічному та ма-

теріальному становищі. Тому одним із важливих напрямків роботи 

бібліотек області має стати обслуговування соціально незахищених 

груп населення, людей з обмеженими можливостями, допомога їм у 

соціальному становленні і соціальній адаптації, поглиблення та розши-

рення знань, підвищення культурного рівня, залучення до спілкування, 

організація їхнього дозвілля. 

Пріоритетними напрямками роботи бібліотек з користувачами з об-

меженнями на сучасному етапі мають стати: соціальний, інформацій-

ний, психологічний, дозвіллєвий, професійно-реабілітаційний. 

Ефективній роботі при цьому сприятиме координація діяльності 

бібліотек з органами місцевої влади, державними і громадськими ор-

ганізаціями, соціальними, юридичними, психологічними службами, 

центрами реабілітації, методичними та навчальними закладами, спор-

тивними товариствами, молодіжними організаціями, товариством Чер-

воного Хреста тощо. 

У нашій державі затверджено ряд документів на захист прав і свобод 

соціально незахищених верств населення. 

Конституція України від 28.06.1996. 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та 

є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за озна-

ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Закони України 

Про бібліотеки та бібліотечну справу: Закон України № 32/95-ВР 

від 27.01.1995. 

Стаття 21. Права громадян, підприємств, установ і організацій на 

бібліотечне обслуговування. Громадяни України незалежно від статі, 

віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та  

релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне 

обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі 



4 
 

міжбібліотечного); системи читальних залів; дистанційного обслуго-

вування засобами телекомунікації; бібліотечних пунктів; пересувних 

бібліотек. 

Стаття 22. Права користувачів бібліотеки. Користувачі бібліотек з 

вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних 

носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодо-

ступних бібліотек. 

Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2.10.1992. 

Стаття 5. Право на інформацію .Кожен має право на інформацію, що 

передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, 

зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, 

свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна 

порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, еко-

логічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права 

та інтереси юридичних осіб. 

Про соціальні послуги: Закон України № 966-IV від 19.06.2003. 

Закон визначає основні організаційні та правові засади надання 

соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обста-

винах та потребують сторонньої допомоги. 

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон 

України № 875-XII від 21.03.1991  

Гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі 

в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, ство-

рення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести пов-

ноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями та інтере-

сами та інші. 

Головне завдання публічної бібліотеки – зробити інформацію 

найбільш доступною та повноцінною для різних груп користувачів. Од-

ним із перших кроків в обслуговуванні осіб з обмеженими можливо-

стями має стати: 

1) Виявлення людей з особливими потребами, які проживають на те-

риторії міста, району, села за допомогою телефонного та соціологічного 

опитування. 

 2) Формування картотеки (бази даних), яка дозволить визначити по-

тенційних користувачів, тих, хто потребує спеціалізованого обслуго-

вування, а також виявити їх інформаційні потреби, заняття та інтереси. 

До картотеки включити: прізвище, ім’я, по-батькові людини з особли-

вими потребами;  прізвище, ім’я, по-батькові опікунів;  адресу, телефон;  
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вік;  вид захворювання;  здібності, зацікавлення;  інформаційні потреби;  

вид бібліотечного обслуговування: вдома, в бібліотеці (для обслуго-

вування вдома варто залучити волонтерів). 

Наступним етапом в обслуговуванні даної категорії населення буде 

створення бібліотечної програми «Милосердя», мета якої – залучення 

людей з обмеженими можливостями до читання, розвиток бібліотечно-

інформаційного обслуговування цих категорій, створення для них рів-

ноправних умов. 

 Публічним бібліотекам потрібно мати спеціальні умови для обслу-

говування людей з обмеженими можливостями (на відміну від здоро-

вого населення). Перш за все, їм необхідно надати фізичний доступ до 

бібліотеки, а саме: 

 пандуси із поруччям для заїзду до приміщення бібліотеки та все-

редині споруди; 

 двері (їх найкраща ширина – 90 см) – автоматичні або такі, що 

легко відчиняються; 

 ліфти або сходи, які мають поруччя з обох боків; 

 коридори без перешкод (килимків, зайвих меблів); 

 гарне освітлення приміщення, зручні та доступні меблі; 

 спеціально обладнані місця загального користування тощо. 

Слід подбати також про встановлення спеціальних знаків на дорож-

ньому переході біля бібліотеки. 

Важливим   питанням є наявність інформаційних ресурсів. У 

публічних бібліотеках - тільки друковані видання і немає літератури 

спеціальних форматів. До послуг користувачів повинен бути великий 

вибір різноманітної за формою та змістом літератури, виданої спеціаль-

ним шрифтом, в тому числі великими буквами (видання для слабозо-

рих) та на спеціальних носіях. 

До фонду бібліотеки повинна бути включена  література з різних 

напрямків щодо проблем людей з інвалідністю, соціально незахищених 

верств населення, внутрішньо переміщених осіб. Це видання з меди-

цини,  дефектології, психології, логопедії, соцзахисту та ін. 

Видання на спеціальних носіях бажано виділяти в особливий розділ 

фонду, забезпечивши  користувачам цієї групи населення та їх супро-

воджуючим доступ до нього. При розстановці книг пропонуємо вико-

ристовувати різні елементи розкриття фонду та оформлення, які по-

легшують вибір літератури для різних груп і категорій користувачів 
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(різноманітні варіанти розташування стелажів з урахуванням достат-

ньої відстані між ними, тематичні полиці, колірні прийоми тощо). 

Бажано, щоб бібліотека, яка обслуговує людей з особливими потре-

бами,  була обладнана допоміжними  засобами , що забезпечують до-

ступ до інформації. 

Не менш важливу роль в питанні бібліотечного обслуговування лю-

дей, які потребують особливої уваги, відіграє підготовка  бібліотечного 

персоналу. Бібліотечним працівникам потрібно володіти знаннями про 

особливості бібліотечного обслуговування людей з обмеженими мож-

ливостями, знати основи соціальної психології, психології міжосо-

бистісних відносин. 

Обслуговування людей з обмеженими можливостями можна 

здійснювати стаціонарно та індивідуально. 

Стаціонарне обслуговування таких користувачів, які самі відвіду-

ють бібліотеку, слід здійснювати на загальних умовах– через абонемент 

та читальний зал. Для них радимо передбачити: обслуговування без чи-

тацького квитка, позачергове обслуговування, замовлення книг і 

надання довідок телефоном, складання тематичних списків, добірок 

літератури.  Поширювати необхідну інформацію серед вразливих 

верств населення   можна через інформаційні стенди чи полиці, на яких 

представляти матеріали про: 

 нові законодавчі документи з питань життєдіяльності та пільг; 

 соціальні, психологічні і педагогічні заклади, які займаються про-

блемами соціально незахищених верств населення; 

 перелік навчальних закладів, які пропонують здобуття освіти для 

людей з інвалідністю; 

 перелік медико-реабілітаційних центрів в Україні й за кордоном; 

 інформацію про працевлаштування та інше. 

Важливими стануть тематичні папки з актуальних питань: «Законо-

давство України», «Освіта», «Медицина», «Ваше здоров’я», «Зупинись! 

Інформація для тебе», «Людина та її здоров’я», «Працевлаштування» та 

ін., а також папки-досьє з фактографічними матеріалами про: 

 навчальні заклади (адреси, реквізити, номери телефонів, графіки 

роботи приймальних комісій, правила прийому документів, форми та 

терміни навчання, факультети, спеціалізації, перелік екзаменів та тер-

міни їх здачі, сума оплати за навчання, пільги інвалідам); 
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 медичні та реабілітаційні заклади (адреси, реквізити, графіки ро-

боти, правила прийому громадян з особливими потребами, перелік за-

хворювань, лікування яких здійснюється в даній установі, прейскурант 

цін на послуги, пільги особам з вадами здоров’я); 

 служби побуту, що обслуговують людей з обмеженими можливо-

стями та пільги, які їм надаються; 

 розклад та маршрути громадського транспорту. 

В нагоді стануть тематичні картотеки, бази даних, а саме: «Люди для 

людей», «Служба взаємодопомоги», «Вас захищає закон», «Ваше здо-

ров’я» ,  які сприятимуть знайомству людей, що знаходяться в інформа-

ційному вакуумі, обміну між ними  відомостями, виявленню спільних 

інтересів, допоможуть у роботі відділам соціального захисту, волонте-

рам. 

Рекомендуємо організувати картотеку  «Служба добрих знайомств», 

яка  сприятиме встановленню  особистих контактів між людьми, що ма-

ють спільні інтереси. 

В роботі з користувачами з обмеженими можливостями важливим є 

використання особливих форм обслуговування. Пропонуємо такі варіа-

нти : залучення добровільних помічників, створення особливих служб 

(наприклад, «Бюро добрих послуг»), формування бібліографічних кар-

тотек («Корисна соціальна інформація»), ведення інформдосьє («Пенсі-

онери, ветерани, інваліди: правові проблеми»), складання   дайджестів 

(«Пенсійна реформа»),поширення експрес-інформації («Реабілітація 

молодих інвалідів») та інші. 

У бібліотеках доцільно постійно вести різнобічну соціокультурну 

роботу з представниками даних категорій, використовуючи при цьому 

різні форми та методи, такі як: 

 виставки нових надходжень, книжково-ілюстративні виставки 

«Здоров’я людей похилого віку», «Від серця до серця»; 

 виставку-конкурс «Людина в пошуках щастя»; 

 персональні виставки «Життя триває», «Світ твоїх фантазій», «Це 

зміг би і ти»; 

 літературні вечори по творчості місцевих та українських митців, 

особливо по творчості представників зазначеної групи; 

 бесіди-діалоги «Жити знову»; «Світ належить доброті»; 

 години-спілкування «Життєві історії»; «На перехресті долі»; 

 брейн-ринги, дискусію за участю психолога «Повір у себе»; 

бібліотечні посиденьки «Мої роки – моє багатство» та ін. 
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Доречним стане організація театралізованих вистав за участю людей 

з інвалідністю, читацьких діалогів, де можна обмінятися думками про 

книги, навчання, консультації спеціалістів, презентації нових книг, пре-

зентації творчих доробків «Розкриваю свій  секрет». 

Для організації дозвілля людей з особливими потребами пропонуємо 

створити клуб за інтересами «У колі друзів». Це дасть можливість 

об’єднати однодумців, які відчувають потребу в спілкуванні, в консуль-

таціях фахівців (психолога, лікаря та ін.) та просто людей, які хочуть 

цікаво провести своє дозвілля. Засідання клубу можна проводити 

щонайменше один раз на місяць у формі ігор, конкурсів, вікторин. Під 

час засідань проводити виставки-презентації робіт учасників, різно-

манітні акції. 

Також доцільно практикувати в роботі бібліотеки виставки виробів 

декоративно-прикладної творчості обдарованих людей з обмеженими 

можливостями. Для родин, які мають у сім’ї людей з інвалідністю, теж 

варто створити клуби сімейного  дозвілля, під час яких організовувати 

вечори-зустрічі, круглі столи, тематичні вечори. 

При індивідуальній роботі бажано використовувати традиційні 

форми роботи, такі як: складання тематичних добірок, індивідуальне ін-

формування, бесіди, книгоношення. Бібліотечне обслуговування вдома 

може здійснювати не тільки бібліотекар, а й соціальний працівник, во-

лонтери (яких можна знайти серед читацького активу), закріпивши за 

ними певну кількість людей, яких вони будуть регулярно відвідувати 

вдома та приноситимуть їм книги, розповідатимуть про нові надход-

ження літератури та читатимуть вголос. Ефективній роботі із людьми з 

обмеженими можливостями сприятиме співпраця бібліотеки з органами 

місцевої влади, державними і громадськими організаціями, соціаль-

ними, юридичними, психологічними службами, центрами реабілітації, 

з відділами освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністра-

цій, міськвиконкомів, молодіжними громадськими організаціями. 

На базі бібліотеки пропонуємо організувати консультаційний пункт 

(юриста, психолога, соціального працівника) з чітко визначеним 

графіком роботи. 

Обслуговування людей з особливими портребами за допомогою 

Інтернет-ресурсів. 

Інтернет-технології відкривають перед бібліотеками широкі можли-

вості в забезпеченні інформацією соціально незахищених верств насе-
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лення. Для них існує досить велика кількість різноманітних сайтів, уста-

нов та організацій,  загальнодоступних ресурсів, присвячених різним 

сферам життя громадян. Тому кожна бібліотека, яка має хоча б один 

комп’ютер з доступом до мережі Інтернет, повинна використовувати 

цю можливість. За допомогою мережі Інтернет можна інформувати гро-

мадян про новинки у законодавстві, надавати різноманітні матеріали по 

соціальному захисту осіб з інвалідністю, надавати можливість доступу 

до періодичних видань в електронному форматі та ін. Для таких людей  

слід організувати курси комп’ютерної грамотності, попередньо сфор-

мувавши їх у групи за  віковою ознакою, рівнем освіти, видами хвороби, 

характером трудової діяльності, інтересами. Проводити навчання по-

винна людина, яка володіє знаннями сучасних новітніх технологій та 

мистецтвом спілкування з даною категорією користувачів. Такою лю-

диною може бути як працівник бібліотеки, так і волонтер. 

Перший етап такого навчання зазвичай розпочинають з організації 

книжкових виставок, які дають змогу ближче познайомитися з 

комп’ютерними технологіями та бесід: «Я і комп’ютер», «Сучасні ін-

формаційні технології» та ін. 

Другим етапом стануть навики роботи на комп’ютері, наприклад: ос-

нови комп’ютерної грамотності методом навчальної гри, текстовий 

набір, пошук інформації у мережі Інтернет. Доречним буде проведення 

семінарів: «Пошук інформації у всесвітній мережі Інтернет», «Ресурси 

мережі Інтернет для Вас» і Інтернет-оглядів «Події і факти», «Ваше здо-

ров’я» тощо. 

Бібліотеці, яка має сайт (блог), рекомендуємо виокремити свої ре-

сурси для соціально незахищених громадян, створивши окремий розділ 

«Ти не один» та розкрити його за допомогою рубрик: 

 творчість людей з обмеженими можливостями; 

 законодавство на допомогу; 

 поради лікаря, спеціаліста; 

 клуби за інтересами для цієї категорії користувачів; 

 корисні посилання тощо. 

На сайті бібліотеки пропонуємо регулярно влаштовувати виставки 

творчих робіт, віртуальні подорожі та ін. В режимі он-лайн надавати 

консультації спеціалістів різних галузей (юристів, психологів та ін.) 

Таким чином, рекомендовані технології бібліотечно-інформаційного 

обслуговування осіб з особливими потребами дозволяють здійснювати 
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диференційоване надання бібліотечно-інформаційних послуг даній ка-

тегорії населення та удосконалювати існуючі форми обслуговування 

цих користувачів. 
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