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ВІТАЄМО!
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У нас, бібліотекарів області, вже стало традицією, коли у другу суботу вересня ми збираємося усією громадою, аби
разом відзначити День нашого неповторного, чарівного міста на Дніпрі. У ці дні кожен із нас відчуває себе частиною великої
родини. Це свято об’єднує всіх, кому дороге наше місто – його вулиці, будівлі,
сквери, парки та храми, його героїчне минуле і трудове сьогодення. Наше місто –
трудівник, борець, митець, будівничий. Та
найбільше надбання міста над Дніпром
– його справжня окраса та гордість – його
мешканці. Адже саме завдяки їх натхненню, їхнім «золотим рукам» вдається споруджувати нові будівлі, створювати сучасну інфраструктуру і водночас зберігати
самобутність та унікальність нашого міста.
Додає настрою ще й те, що зовсім скоро, 30 вересня, ми будемо відзначати ще й
наше професійне свято – Всеукраїнський
день бібліотек.
На свята прийнято вручати приємні
подарунки. Вітання від бібліотек, які запросили в день міста городян до парку
Глоби, відбудеться у форматі презентаціїбенефісу «Бібліотеки Дніпропетровщини
запрошують на побачення». Це вже
п’ята зустріч, яку щорічно призначають
бібліотеки жителям міста. Місцева громада та гості нашого міста отримають нагоду
ознайомитись із можливостями сучасних
бібліотек та їхніми унікальними фондами,
дозволять в один час і в одному місці надати місцевій громаді
інформацію про бібліотеки різних систем і відомств нашого
регіону, ознайомитися зі спектром інноваційних бібліотечних послуг із використанням Інтернет-ресурсів і сучасних інформаційних
технологій, стати переможцем у вікторині чи конкурсі й отримати в подарунок книгу, придбати на розпродажу для домашньої
бібліотеки нові видання та видання з обмінно-резервного фонду,
подивитись святковий концерт. Гарантуємо, що буде цікаво, весело, приємно, пізнавально та корисно!
Від імені Дніпропетровської бібліотечної асоціації та колективу Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія вітаю всіх
городян з Днем міста!

А всіх, хто обрав своєю
професією
справу
служіння
Книзі
та
Читачеві,
всіх
бібліотекарів області, вітаю з нашим професійним святом, що
наближається – Всеукраїнським
днем
бібліотек!
Разом
із
бібліотекарями
Всеукраїнський
день бібліотек відзначатиме і
багатомільйонний загал читачів,
для яких бібліотека є добрим порадником і помічником. Адже
неможливо отримати освіту, не
скориставшись таким цілющим
джерелом
інформації,
як
бібліотека. Тому закономірним є
цілком заслужене вшанування
бібліотек і бібліотечних працівників
за їхню сумлінну працю на благо України, задля розвитку її
економіки, науки, культури та, що
найбільш важливо, – збагачення
духовного потенціалу суспільства.
Бібліотеки Дніпропетровщини
сьогодні вийшли на новий, більш
високий рівень своєї діяльності.
Зберігаючи найкращі традиції
популяризації книги, впроваджуються нові інформаційні технології,
розширюються і вдосконалюються
бібліотечні послуги. А бібліотекарі
– справжні помічники і порадники
читачів на шляху до вершин знань
і мудрості, пізнання світу, залюблені у свою справу фахівці, які
своєю творчою самовідданою працею несуть світло знань, сприяють підвищенню поінформованості населення в усіх сферах
розвитку суспільства.
Тож, шановні бібліотекарі, прийміть сердечні вітання і щиру
вдячність за Вашу невтомну, натхненну працю! Зичу Вам міцного
здоров’я, особистого щастя, а головне, – твердої віри у власні
можливості та щасливе майбутнє Ваших книгозбірень. Зі святом
Вас, дорогі колеги!
Тітова Н.М.,

голова Дніпропетровської бібліотечної асоціації,
директор ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських
Кирила і Мефодія, заслужений працівник культури України
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ЖИТИ РАЗОМ, БО РАЗОМ МИ – СИЛА

Вже з початку червня 2014 року, коли до Дніпропетровщини
почали прибувати вимушені переселенці з АР Крим, а незабаром і Донбасу, Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді
ім. М. Свєтлова почала приймати в своїх стінах людей, які зверталися за допомогою до органів влади. Так ми визначили коло їхніх
інформаційних, психологічних і соціальних потреб та розробили
програму допомоги з інтеграції у соціокультурний простір краю.
У бібліотеці була створена зона інформаційної підтримки
переселенців з Автономної Республіки Крим і східних областей України, де представлені законодавчі акти та розроблені
працівниками бібліотеки інформаційно-бібліографічні буклети,
листівки, пам’ятки з відомостями про адреси, телефони, Інтернетресурси, потрібні внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Створено розділ меню на сайті бібліотеки з корисною
інформацією для ВПО та надана можливість безоплатного
відвідування ними бібліотеки. Протягом 2015 року бібліотеку
відвідали та стали учасниками її заходів 950 дорослих та 160
дітей з числа ВПО, а за перше півріччя 2016 року – 332 дорослих
та 285 дітей.
У бібліотеці вони мають змогу скористатися безкоштовним доступом до Інтернету, стати учасниками тренінгів із комп’ютерної
грамотності та культурологічних заходів, які проводить бібліотека.
Усім внутрішньо переміщеним особам, які звертаються до
бібліотеки, надаються індивідуальні та групові консультації щодо
джерел пошуку житла, роботи, відновлення втрачених документів і
отримання правових документів, які стосуються визначення статусу та отримання соціальних виплат.
Багато молодих людей із числа ВПО прагнуть до стабільності,
а вдале працевлаштування сприяє цьому. Спільно з Кіровським
районним центром зайнятості бібліотека протягом багатьох років
реалізовує проект «Школа активного професійного орієнтування».
На заняття школи запрошуються і безробітні з числа ВПО. Для
них проведено два тренінги-семінари «Подолання внутрішніх
конфліктів – передумова успішного працевлаштування», бесідуконсультацію «Соціальний захист в ЄС: убезпеч себе при пошуку роботи за кордоном», семінар-тренінг «Робота & кар’єра» та
бесіду-інформацію «Молодіжний ринок праці: підводні камені»
(2016 р.).
Крім інформаційної та психологічної підтримки нових
мешканців Дніпропетровщини адміністрація бібліотеки здійснила
певні практичні кроки щодо підтримки та соціальної адаптації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції: кілька
осіб із числа переселенців стали працівниками бібліотеки. Завдяки
роботі у бібліотеці вони розширили коло свого спілкування у новій
громаді та навіть змогли підвищити свою фахову кваліфікацію.
З 2015 року почала налагоджуватись співпраця з громадськими об’єднаннями ВПО.
В контакті з Координаційним центром «Допомога Дніпра» була
проведена святкова презентація виставки світлин дітей внутрішньо
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переміщених осіб «Паростки нової України». Світлини дитячих облич, їхніх відкритих очей, що з довірою дивляться на оточуючий
світ, були тим мостом довіри і налагодження взаєморозуміння, якого так недостає нашому суспільству.
Значні зусилля працівників бібліотеки були спрямовані на проведення заходів для внутрішньо переміщених осіб.
З метою сприяння психологічному розвантаженню внутрішньо
переміщених осіб та їх інтеграції до громади м. Дніпропетровська,
налагодження громадських і міжособистісних зв’язків між новоприбулими людьми та місцевими мешканцями бібліотека 2015 року
започаткувала Клуб бібліотерапевтичної підтримки «Жити разом».
Керівник – Олена Дудченко, працівник нашої бібліотеки, переселенка з Донеччини.
Діяльність клубу розпочалася у травні 2015 року з проведення
медіа-адаптаційної подорожі містом на Дніпрі «Дніпропетровську,
розкрий нам свої обійми!».
Засідання клубу проводилися як у приміщенні бібліотеки,
так і виїзні – у приміщенні Координаційного Центру «Допомога
Дніпра» та на території транзитного містечка для внутрішньо
переміщених осіб.
У формі знайомства-діалогу «Знайомимося між собою і… з
лікарем на ім’я Книга!» було проведено одне із засідань клубу. Під
час зустрічі учасники клубу докладніше познайомилися один із одним та життєвими шляхами, які кожному довелося пройти.
На засіданнях клубу працівники бібліотеки знайомили нових членів громади з містом, яке стало для них новою домівкою,
історією та культурою держави і краю в ході творчих зустрічей,
тренінгів, майстер-класів: «Парад порад: душі моєї золоті запаси»,
«Лялька-мотанка – український оберіг», літературно-музичний мікс
«Осінній позитив», «Прекрасне для дітей та дорослих», «Знайомтесь, бібліотека!» та інші.
Цього року до діяльності клубу долучилися волонтери. Разом
із ними працівники бібліотеки провели Різдвяне колядування «Мир
і щастя Вашій хаті!» та святкову вітальну акцію «Щедрик, щедрик,
щедрівочка…».
У процесі спілкування з маленькими мешканцями транзитного містечка ми зрозуміли, що потрібно шукати шляхи до спільної
творчої діяльності. На зимових канікулах працівники бібліотеки навчали дітей майстерності вирізання паперових янголів. У лютому
до Дня святого Валентина проведена арт-майстерня «Серденько
на долоньках», а у березні – творча майстерня «Листівка для мами
своїми руками».
Завдяки спільним зусиллям бібліотеки та її партнерів для
мешканців містечка було проведено свято Масляної «Масляна іде
– весну красну веде!». Активну участь у проведенні свята взяли
студенти Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, які
проводили ігри серед наймолодших мешканців містечка. Майстрині
з бібліотеки провели майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки.
Господині містечка охоче взялися до приготування головної страви
свята – млинців, якими ласували всі охочі. Свято було яскравим та
веселим, з надією на краще майбутнє та мир на нашій землі.
Для дітей містечка проведена інтерактивна гра «Гаррі Поттер
– дитина, яка причарувала весь світ!». Використавши термінологію
та сюжетну лінію літературного твору, працівники бібліотеки за
допомогою «Чарівного капелюха, що промовляє» поділили усіх
учасників інтерактивної гри на дві команди, які були названі на
честь двох шкіл юних чарівників – «Гріффіндор» та «Когтевран».
Впродовж конкурсу команди змагалися на спритність та влучність
вкидання у коло «чарівної» кульки – снітча, вибору патронуса –
друга серед тварин та зображення свого обранця у пантомімі,
вміння боротися з власними жахами. Діти майстерно перетворювали своїх «боггартів» – уособлення жаху на «мумії» за допомогою… звичайного туалетного паперу, притому робили це на
швидкість під дружнє уболівання та сміх. Конкурс вийшов дуже
позитивний та веселий, а ті, хто ще не прочитали книгу негайно
звернулись до бібліотеки.
За нашої ініціативи у транзитному містечку до Міжнародного
дня захисту дітей була проведена розважальна програма «Це свято для тебе і свято для всіх!». Яскраве та веселе дійство розпочалося з захоплюючих майстер-класів із виготовлення малюнків-
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аплікацій з різнокольорових ниток, віршованої вікторини від Лікаря
Вітамінки та цікавих настільних ігор, які нещодавно були передані
в дарунок бібліотеці від благодійного фонду Save the Children. За
участь у конкурсах, іграх та майстер-класах переможці отримали
солодкі призи.
Продовженням свята став концерт, підготовлений партнерами
бібліотеки – студентами Дніпропетровського театрально-художнього коледжу та акторами Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру.
Після концертної вистави студенти провели з дітьми рухливі
ігри, які викликали багато позитивних емоцій в малюків і велику
вдячність із боку їхніх батьків.
По закінченні першочервневого свята працівники бібліотеки
зацікавили дітей містечка тим, що попереду у них веселе та гомінке
літо, сповнене нових вражень – літо з бібліотекою!
Підготовкою до відпочинку стало засідання літньої студії «Секрети комп’ютерного генія». Учасниками студії стали люди різного
віку – дорослі, студенти та школярі, адже літо – пора відпусток та
канікул, захоплюючих мандрівок та екскурсій, коли всі фотографуватимуться «на згадку». Але одна справа – отримати велику
кількість світлин, а зовсім інша – стильно та оригінально опрацювати їх, зробивши приємними майбутні хвилини спілкування з друзями та рідними.
Саме тому присутнім був запропонований вибір: навчитися працювати з програмою створення електронних презентацій
PowerPoint або з програмою створення слайд-шоу під назвою
PhotoShow Free Rus Portable. Всі одностайно обрали для ознайомлення програму зі створення слайд-шоу.
Результатом стали зроблені кожним учасником студії
оригінальні слайд-шоу зі світлин, що розповідали про одне з
найяскравіших свят, проведених за участю бібліотеки у модульному містечку, – свято Масляної.
Учасники студії переконалися, що тепер кожен з них зможе
самостійно зробити справжнє фотошоу!
Працівники бібліотеки запросили учасників студії зібратися у
дружнє коло наприкінці літа, і, як личить справжнім комп’ютерним
геніям, продемонструвати яскраві слайд-шоу, зроблені завдяки новим знанням і вмінням.
Юні мешканці містечка разом із працівники абонементу нашої
бібліотеки вирушили у подорож сторінками українських казок про
тварин «Котику, мій котику, оксамитовий животику». Для дітей в
ході подорожі були проведені пісенні конкурси, ігри та вікторини
про домашніх улюбленців. В нагороду юні переможці отримали
солодощі.
Підвищенню правової культури ВПО сприяв правовий клуб
«Феміда», який провів зустріч із фахівцями всеукраїнського фонду
«Горєніє» «Вивчаємо закони разом».
З метою поліпшення якості бібліотечно-інформаційних послуг
для внутрішньо переміщених осіб і активізації ролі бібліотеки у

процесі розбудови громадянського суспільства працівники нашого
закладу пройшли протягом 2014–2016 років цілий ряд навчальних
тренінгів.
На сьогодні бібліотека має тренера міжнародного рівня з
врегулювання конфліктних ситуацій в особі завідуючої відділом
методико-соціологічної роботи та сприяння соціалізації молоді
бібліотеки Н.В. Спаріхіної, яка пройшла навчання за міжнародною
навчальною програмою «Врегулювання конфліктних ситуацій через застосування підходу «Не нашкодь»». Навчання було проведене Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.
Обласний семінар-тренінг, проведений для працівників
публічних бібліотек Дніпропетровщини наприкінці 2015 року
«Ініціативи та участь бібліотек у громадському діалозі та розбудові
місцевої громади», став важливим етапом у спрямуванні роботи
бібліотек на роботу з внутрішньо переміщеними особами, які проживають на Дніпропетровщині, адже соціокультурна адаптація нових членів громади до цінностей, історичної та духовної спадщини
нашого краю є одним із важливих аспектів діяльності українських
бібліотек.
Практичне втілення принципу мирного співіснування в
спільноті є головним меседжем нашої бібліотеки у роботі серед
внутрішньо переміщених осіб та створює позитивну соціальну атмосферу для всіх жителів краю.
Адже разом ми – сила, яка зможе зробити життя в державі
кращим.
Матюхіна О.Л.,
директор КЗ «Дніпропетровська обласна
бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова»

ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КОЖНОГО
Центральна міська бібліотека м. Нікополя позиціонує себе як
культурно-просвітницький, інформаційний центр, центр громадських ініціатив, спілкування та корисного дозвілля. Ми відіграємо
роль своєрідної платформи для розвитку та прагнемо допомагати
усім бажаючим вдосконалюватись, набиратись знань завдяки залученню до співпраці волонтерів, активних громадян, громадських
організацій, місцевих органів влади та самоврядування.
Дякуючи відкритості, бажанню змінюватись і працювати на користь громаді, в Центральній бібліотеці проводяться різноманітні
курси, консультації, лекції, кінопокази.
Майже три місяці в читальному залі нашої бібліотеки щотижня
зустрічались учасники студії спілкування англійською. Її натхненником і модератором був волонтер Сергій Халаджи. Відвідувачі
студії, а це люди різних вікових категорій, обговорювали теми, які
самі вибирали для спілкування. Усі, хто бажав удосконалити свою
розмовну англійську, могли відвідувати цю відкриту студію.
У квітні завершився цикл лекцій з історії України від
нікопольського історика Богдана Стратейчука, який тривав більше
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півроку. Поліпшити свої знання змогли старшокласники і студенти.
З особливостями пенсійної реформи в Україні та пенсійного
забезпечення взагалі кожен бажаючий має змогу дізнатися на
лекціях фінансового консультанта Вікторії Костюк, які вона щосереди проводить в Центральній бібліотеці.
Всеукраїнський волонтерський проект дістався й Нікополя!
Безкоштовні курси української мови для тих, хто хоче вивчати чи
вдосконалювати рідну мову або готується до ЗНО, проводяться
тричі на тиждень у нашому читальному залі. Координатором цього
проекту в місті є Володимир Підуст, а волонтерами стали викладачі
української мови і літератури Нікопольського металургійного
технікуму та школи № 24. Планується не перериватись на літні
канікули, а продовжувати навчання у звичному режимі.
Вдруге до Нікополя приїде мандруючий фестиваль «З країни
в Україну», а Центральна бібліотека надає приміщення для
лекцій та тренінгів. Тож, 14–15 травня у нас з ранку до вечора

відбувався воркшоп, який проводили тренери фестивалю. Це
освітній проект, який допомагає активним громадянам набути
досвіду та навиків ефективних комунікацій, перетворення ідей в
проекти, дізнатися як шукати фінансування. Учасники воркшопу,
а це громадські активісти нашого міста, залишились задоволені
чудовими та корисними командними іграми, брейнстормінгами та
атмосферою заходу.
Підтримуючи громадські ініціативи, допомагаючи своїм користувачам розвиватись та знаходити своє місце у швидко мінливому
світі, Центральна міська бібліотека невпинно перетворюється
на соціально корисну інформаційно-просвітницьку установу, яка
відповідає вимогам часу і надає якісні послуги місцевій громаді.
Каракуша О.А.,
завідуюча методичним відділом
КЗ «Нікопольська міська ЦБС»

У ЖОВТИХ ВОДАХ ЗАСПІВАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ

Кожен народ має свою еліту, свій еталон духовно-моральних цінностей, який визначає національні пріоритети, характер
та взагалі сенс буття. Історичні реалії склалися таким чином, що
елітою української нації завжди залишалося козацтво.
Суспільство висуває зі свого середовища героїв, борців за
свободу та незалежність і йде за ними. І в наш складний і буремний
час продовжується й набирає сили таке унікальне культурне явище, як козацька пісня. Саме йому було присвячено свято козацької

пісні «Доки із глибин віків долина козацький спів», яке відбулося
на майданчику біля Центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська
ЦБС» і було організовано та проведено спільно з громадською
організацією «Жовтоводський окремий полк Українського козацтва православних козаків імені ордена Івана Сірка» для учасників
літературно-музичного салону «Натхнення».
Учасниками заходу були: отаман, генерал-майор козацтва Микола Іванович Дідик; начальник штабу, майор козацтва Олександр
Григорович Бережний; майор козацтва Леонід Петрович Яненко і
старший лейтенант Андрій Амброзяк, а також жіночий ансамбль
«Козак», які на протязі всього свята дарували присутнім сучасні
авторські козацькі пісні.
Усіх їх об’єднує, крім козацького духу, прагнення до прекрасного – поезії, музики та пісні. А ще надзвичайний талант і висока
майстерність створення поетичних і пісенних творів. Олександр
Григорович пише вірші, а Микола Іванович та Леонід Петрович –
музику. Так з’явилися неповторні та чудові пісні, які оспівують славних запорозьких козаків – захисників України, розкривають їхнє
життя, повне тривог та небезпек. У козацьких піснях яскраво виявляються патріотичні почуття народу. Їхній герой усвідомлює, що
він – оборонець рідної землі, що в нього «родина – уся Україна».
Захід ще раз довів, що козацька пісня і в наш час залишається
найзапашнішою гілкою на дереві всесвітньої музичної культури.
Ізмоденова Л.Г.,
завідуюча відділом обслуговування
Центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»

БІБЛІОТЕКА – ТЕРИТОРІЯ ЄДНОСТІ ГРОМАДИ
Літнього суботнього вечора, відзначаючи зразу три свята: День Конституції України, День молоді та День селища,
бібліотекарі вийшли на площу рідної Томаківки. Книжковий намет,
який звели на площі бібліотекарі Томаківської районної бібліотеки,
було видно здалеку. Зацікавлені мешканці не проходили осторонь, підходили подивитися, що пропонують берегині книги. А
бібліотекарі Томаківської районної бібліотеки підготували всім
цікаву та різнобарвну розважальну програму відпочинку.
Однією з родзинок програми стало прикрашання власноруч виготовленої карти України під назвою «Квітуча Україна»
паперовими волошками і соняшниками. Одними з перших до
цього дійства долучилися заступник голови районної державної
адміністрації В.О. Хведчук, заступник голови районної ради
О.В. Полозок, голова селищної ради І.В. Калашник, заступник голови селищної ради Є.В. Євтушенко, начальник відділу культури,
туризму, національностей і релігій С.В. Леперда та всі небайдужі
до майбутнього України, бажаючи їй процвітання та гарного розвитку. В результаті було створено образ чудової квітучої країни –
України. Багато охочих взяли участь у фотосесії коло креативної
карти – і діти, і молодь і дорослі.
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Гостинно припрошували бібліотекарі й до бібліо-кафе, де можна було безкоштовно випити кави з печивом та завести розмову
про гарну книгу. А книги можна було переглянути прямо тут, на
вулиці. Працівники книгозбірні відібрали найкращі, на їхню думку, художні твори та літературу інших жанрів і напрямків. Люди
підходили до намету, оглядали книги, ставали учасниками ще однієї
з бібліотечних акцій – «Фото з книгою». Цікаво було спостерігати,
як різняться смаки нашого люду: дехто фотографувався з книгою
творів Ліни Костенко «Річка Гераклита», дехто з романом Харукі
Муракамі «Мій улюблений супутник», а також із популярною нині
книгою Януша Вишневського «Самотність в Мережі».
Молодь, яка підходила до бібліотечного намету, мала змогу
пограти у дартс. Тим, хто вправно грав у цю гру, чітко потрапляв
стрілами в центр ігрового поля, бібліотекарі підготували цікаву
вікторину на логіку. Призами за правильні відповіді були жовтоблакитні повітряні кульки.

Приємно відзначити, що поряд із бібліотекарями весь період
святкування, були зацікавлені, уважні, чемні мешканці нашого села
та його гості. Люди весь час підходили до намету, фотографувалися, прикрашали карту, оглядали книги і просто спілкувалися. Гостями намету були відвідувачі різної вікової категорії та соціального
статусу. Бібліотекарі були раді всім, кому не байдужа книга, хто
любить читати, навчатися чомусь новому, цікавому, креативному.
Господарі районної книгозбірні щиро дякують жителям Томаківщини за повагу до книги, читання, до бібліотеки, і
сподіваються бачити своїми користувачами ще й нових знайомих,
з якими святкували на площі селища свято закону, молоді і села!
До нових зустрічей в стінах бібліотеки, а також поза її межами!
Рубльова Ж.Л.,
бібліотекар методико-бібліографічного відділу
Томаківської центральної районної бібліотеки

ЗУСТРІЧАЙМОСЯ В ТЕПЛОМУ КОЛІ
Третій рік поспіль зустрічаються на своїх засіданнях
учасниці любительського об’єднання «Пані» – жінки різного віку
та професій. Основне його завдання – можливість спілкування
за межами професійної діяльності та сім’ї, обмін досвідом
у веденні домашнього господарства, рукоділля. Об’єднання
було створене наприкінці 2014 року за ініціативи бібліотекаря
Новопідгороднянської бібліотеки Ірини Василівни Туєвої. Метою його є сприяння відродженню й популяризації духовної та
культурної спадщини українського народу, кращих українських
і зарубіжних літературних, мистецьких, музичних творів.
Засідання відбуваються щомісячно. Члени об’єднання – люди
творчі, талановиті, соціально активні, різного віку і професій.
Кожне засідання має свій формат Це і родинні свята, і конкурси, і жіночі посиденьки, і вечорниці тощо. Тематика засідань –
найрізноманітніша. Говоримо про моду, кулінарію, пісню і книгу,
про здоров’я, родинні звичаї і традиції, народні обряди.
У грудні збираємося на вечорниці, у січні щедруємо, у вересніжовтні ділимося кулінарними секретами та премудростями заготовок на зиму, у лютому святкуємо Масляну, у серпні відзначаємо
свято вишиванки і ділимося секретами рукоділля. Багато цікавого
відбувається на засіданнях об’єднання, тому й ідуть жінки до
бібліотеки із задоволенням. В гостях у «Пані» побували майстринівишивальниці Алла Анатоліївна Судоплатова, Любов Федорівна
Міщенко, Людмила Василівна Мина, дарували українські народні
пісні учасники сільського фольклорного колективу. За доброю
традицією кожне клубне засідання відбувається в невимушеній,
теплій обстановці, кожен учасник має змогу поділитися своїми враженнями, думками. Саме тут під час заходів поєднуються інтереси
різних поколінь, виникає відчуття соціальної повноцінності та
причетності до добрих справ, поваги з боку оточуючих. Цього
року збиралися, щоб поговорити про кохання. Адже це почуття
є рушієм життя. Звичайно, на зустріч були запрошені представники сильної статі. Відповідне оформлення бібліотеки, музичний
супровід налаштовували на романтичний лад. І якось особливо
звучали ніби прості, а в той же час глибокі слова про любов. І
філософські роздуми, і жарти, і конкурси, і вікторини – усе було
на святі. Запам’ятається воно надовго. Присутні пригадали пісні
про кохання, найвідоміші літературні пари (Ассоль і Грей, Ромео
і Джульєтта, Андрій Болконський і Наташа Ростова). Змагалися
у вмінні робити компліменти, нагодувати свою половинку мандарином, використовуючи тільки одну руку... Кожного разу учасники
об’єднання відкривають у собі нові таланти: запросити в кіно, на
дискотеку, в цирк, до бібліотеки чи деінде лише жестами, не використовуючи слів, чи зобразити якусь тварину так, щоб присутні
плакали від сміху. І в дотепності, і в красномовстві позмагалися.
А головне ще раз усвідомили, що світом править Любов. Ось що
говорять про своє об’єднання самі його учасниці:
– «Пані» дає змогу жінці ніколи не забувати, що вона жінка.
Адже доля жіноча – важка: мозок має бути чоловічим, руки

– ніжними, доводиться тяжко працювати і при цьому завжди
посміхатися. Під час проведення заходів учасники об’єднання показують себе з різних сторін – стають артистами і коміками, танцюристами і ерудитами. А найголовніше – показують себе чудовими господинями. Беручи участь у конкурсах, вікторинах, починаєш
згадувати свої шкільні роки, і коли є правильна відповідь,
радієш як дитина. Я бажаю довгих років об’єднанню «Пані»,
взаєморозуміння, розвитку і нових учасниць (Ірина Тимошенко).
– Засідання об’єднання – це гарний привід згадати народні
традиції і обряди. «Пані» – осередок культури в селі, де можна
чудово провести час і поспілкуватися з однодумцями (Інна Левковець).
– Засідання «Пані» – це приємна, невимушена обстановка. Є
почуття радості. Всі один одного розуміють. Мені подобається, що
все по-домашньому, приємно. Це дійсно так (Надія Литвиненко).
– Зустрічатися в об’єднанні – корисно. Кожен відкривається
по-новому. Засідання – цікаві, ніколи не буває нудно. На мою
думку, «Пані» певним чином розширює наш кругозір (Антоніна
Єрмоленко).
Тож хочеться й надалі зустрічатися в теплому колі, ділитися
чимось важливим і отримувати взамін щось цікаве і корисне.
Туєва І.В.,
директор СКЗК «Новопідгороднянська бібліотека»,
Межівський район
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ЛІТНІ ПРОМІНЦІ НА КНИЖКОВІЙ СТОРІНЦІ

Літо – найулюбленіша пора року дітей, час відпочинку і розваг. А для дитячих бібліотек – особливий час, коли їх затишні зали
стають одним із цікавих місць для проведення літніх канікул дітей.
Саме таким місцем є Дніпропетровська обласна бібліотека для
дітей, де протягом всього літа юних відвідувачів чекають незабутні
зустрічі зі світом книг і захоплень.
У перший день червня, Міжнародний день захисту дітей, для
талановитих читачів області відбулось свято-презентація збірки
«Краю мій, барвисте Придніпров’я». До збірки увійшли твори та малюнки читачів-дітей бібліотек області, які перемогли в обласному
конкурсі з аналогічною назвою. На розгляд журі надійшло близько
150 робіт, серед яких було обрано 36 кращих літературних творів
та малюнків. Діти-переможці з’їхались до обласної книгозбірні,
де їх святково привітали та вручили авторські примірники збірки
– паперові та електронні варіанти. Всі зацікавлені мають змогу переглянути електронний варіант збірки «Краю мій, барвисте
Придніпров’я» на сайті нашої бібліотеки www.biblio-child.dp.ua.
Найцікавіші заходи літа об’єднані в програмі літнього читання
і розваг «Дуже хоче тепле літо, щоб книжки читали діти». В перші

дні червня відбулась її презентація під час розважально-конкурсної
програми «Казковий день». Протягом літа діти читають книги за
власним уподобанням або за порадою бібліотекаря, а наприкінці
визначаються «чемпіони читання», які прочитали найбільше книг і
отримають заохочувальні призи.
Крім захоплюючого читання на дітей чекають літературні ігри,
вікторини, книжкові фантазії, інформаційні перерви, мистецькі хвилинки, бесіди-відгадайки, гурман-зустрічі та інші заходи.
Для найменших відвідувачів щочетверга демонструються
лялькові вистави, щодня можна бавитись в ігровому куточку, зробити різні витвори своїми руками на «Творчому майданчику».
Підлітки із задоволенням проводять час в безкоштовному
Інтернет-центрі. Крім цього, до їхньої уваги розмаїття періодичних
видань, яскравих і корисних, широке коло яких дозволяє задовольнити різні інтереси користувачів.
Наші постійні читачі влітку стають учасниками акції «Читач стає бібліотекарем», під час якої допомагають фахівцям на
абонементі, рекламують одноліткам книги, знайомляться з азами
бібліотечної справи. Наші юні волонтери пропонують відвідувачам
зробити селфі з книгою, таким чином популяризуючи читання.
Активно співпрацюємо з пришкільними таборами відпочинку.
Керівники цих таборів заздалегідь резервують час відвідування
бібліотеки, що підтверджує високий рівень проведення заходів
нашими фахівцями. Особливою популярністю користуються такі
заходи: казковий ярмарок «Чарівний світ казок – для вас», оглядпрезентація «Мандруємо Діснейлендом», гра-подорож «Пригоди
в країні Світлофора», бібліо-шоу «Ура! Веселий час! Прийшли
канікули до нас!», турнір книгоманів «Уважні та начитані». Крім
шкіл, двічі на тиждень бібліотеку відвідують діти з неврологічного
відділення дитячої лікарні № 5, щотижня – учасники дитячого клубу
«Мрійник». Щодня влітку працює дитячий кіноклуб «Книга+кіно»,
де всі бажаючі безкоштовно можуть переглянути улюблені фільми
та мультфільми.
Цікаве читацьке літо в бібліотеці допомагає дітям долучитися
до безмежного простору інформацій і творчості.
Прокопович-Ткаченко О.О.,
заступник директора
КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»

БІБЛІОТЕЧНЕ ЛІТО ЮНОГО УКРАЇНЦЯ СТАРТУВАЛО!
Літо – час шкільних канікул, коли діти відкривають світ і себе в
цьому світі. І, звичайно, всім дорослим хочеться зробити відпочинок
дітвори незабутнім, повним яскравих вражень. Бібліотекарі м. Павлограда також прагнуть допомогти і дошкільнятам, і школярам провести літо весело, цікаво і захоплююче. Щороку кожна бібліотека
міста розробляє нові програми літніх читань, девіз яких: «Здивувати
інформацією. Зачарувати книгою. Розбудити фантазію і творчість».
Бібліотечне літо 2016 року стартувало у Міжнародний день захисту дітей. На всіх, хто до нас завітав у гості в цей день, чекали
майстер-класи: «Парад творчих долоньок» та «Веселкове сонечко», ігри-рухавки «Dance-пауза», веселе караоке та інтелектуальні
змагання, арт-майстерня «Лавка чудес», міні-флешмоб «Ланцюжок читайликів», вернісаж на асфальті «Моя щаслива родина». І
все це в межах міської бібліотечної акції «Веселий Street-art для
найкращих малят». З початку червня в гостях у бібліотек побувало
майже 1500 дітей – юних відвідувачів пришкільних таборів, станції
юних натуралістів, дитячих садочків.
Літо попереду… І у бібліотеці теж. Хочеш поринути у світ казки,
дізнатись більше про відомих казкарів та про країни, в яких вони
створювали свої чарівні історії – стань учасником літературних
перегонів у країні «Казкова». А ось чому різні предмети плавають у
рідині на різних рівнях – ти дізнаєшся, якщо зазирнеш у «журнальну магію». У нас можна відпочити на літературній галявині «Виходь у двір читати» за літературним столиком «Граємо, читаємо,
спілкуємось», відвідати майстер-клас «Сховаємось від спеки в
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бібліотеці», взяти участь у патріотичному рандеву «Жовто-блакитний вимір», фотоконкурсі «Літнє селфі з книгою», отримати
корисні знання у вікторині «Весела абетка дорожнього руху»,
підняти настрій на «Веселій хвилинці у бібліохатинці», відвідати
безкоштовні бібліокінозали і насолодитися переглядом улюбле-

БІБЛІОТЕЧНЕ ЛІТО - 2016
них мультиків та цікавих фільмів!!! Ми пропонуємо здійснити
віртуальні мандрівки в різні куточки світу, знайти та прочитати книгу в електронній бібліотеці, або просто поспілкуватись з друзями
в Інтернеті. Звичайно, Скайп та Wi-Fi – безкоштовні для всіх бажаючих.
Приходьте – і ви знайдете нових друзів, однодумців, цікавих
співрозмовників, з якими весело читати, грати, розгадувати ре-

буси, загадки, малювати, творити та розважатися! Завітайте до
бібліотеки! Незабутні враження гарантуємо!
Бабічева Л.В.,
заступник директора по роботі з дітьми
КЗ «Павлоградська міська ЦБС»

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, СОЛОДКИЙ ДРУЖЕ!

У спекотний літній день 12 липня 2016 року працівники
Тернівської міської бібліотеки для дітей провели солодкі зустрічі
– смачне спілкування «З днем народження, солодкий друже!» до
Міжнародного дня шоколаду.
На захід запросили найбільш активних читачів, на яких чекали
приємні сюрпризи. Оригінальність заходу викликала інтерес, тому

зібралось чимало дітлахів, незважаючи на розпал літа. Завідуюча
бібліотекою розповіла присутнім легенду ацтеків про «напій богів»
(так індіанці називали шоколад), про те, що першим європейцем,
який спробував «чоколатль» був Христофор Колумб, якому, до
речі, дуже не сподобався смак цього напою. Діти дізналися, що
привіз зерна «дерева богів» до Європи іспанський конкістадор
Фернандо Кортес, що іспанці в найсуворішій таємниці зберігали рецепт дивовижного напою, але оскільки довго приховувати його виявилося неможливим, поступово шоколад став поширюватися по
всьому світу, остаточно придбавши в ХІХ ст. сучасну форму, коли
шоколадна плитка почала свою переможну ходу по всьому світу.
Прослухавши інформацію, діти взяли активну участь у проведенні
міні-вікторини. Всі учасники свята мали можливість взяти участь у
розважальній програмі. Традиційно, як властиво всім бібліотечним
заходам, бесіду ілюструвала і супроводжувала книжкова виставка
«Солодкий рай». Говорили діти і про твори, в яких згадується шоколад. Малечі припав до вподоби твір Корнія Чуковського «Телефон». Вони були солідарні із запитами верблюда, бо від «пудів
п’яти-шести» шоколаду не відмовився б ніхто.
Переможених не було, тому всі учасники отримали шоколадні
призи, малеча радо фотографувалася та із задоволенням пригощалася цукерками.
Семенова Ю.О.,
заступник директора по роботі з дітьми
КЗ «Тернівська міська ЦБС»

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВОРКШОП «ГРОМАДСЬКІ БІБЛІОТЕКИ»: ВІДКРИТТЯ ПЕРСПЕКТИВ
ДЛЯ МІСЦЕВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Бібліотекарі
Нікопольської
міської
ЦБС у співдружності з
ВПО,
представниками
громадських організацій,
органів
влади
та
місцевого
самоврядування, активними громадянами та ЗМІ стали
учасниками
воркшопу
«Громадські бібліотеки:
відкриття перспектив для
місцевих інтеграційних
процесів...». Програма
практикуму була дуже
насиченою. Її складовими були відкриті дискусії,
міні-лекція, мозкові штурми, презентації та робота в групах. Модератором воркшопу була досвідчений тренер з розробки та визначення стратегії міжнародних проектів Наталя Денисенко. За мету
активного спілкування було поставлено розробку єдиного бачення
та плану дій щодо розширення функцій міських бібліотек завдяки

участі ВПО та
громади міста.
Учасники
практикуму
активно пропонували різні варіанти
та можливості роботи бібліотек як
центрів інтеграції
переселенців в
місцеву громаду.
Крім традиційних
функцій бібліотек
п р о п о н у ва л и с ь
нові сучасні тренди: хаби, артпростір, анти-ка-

фе, коворкінг-зони, мейкерспейси тощо.
Продуктивно попрацювавши, визначили спрямованість роботи бібліотек Нікопольської міської ЦБС, які увійшли до проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі
збільшенням кількості ВПО» німецького товариства міжнародного
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
співробітництва (GIZ). За допомогою тренера та пропонованих нею
вправ і завдань учасники воркшопу визначились і з потенційними
партнерами та необхідною підтримкою у вигляді ремонтів, обладнання, матеріалів, консультативної допомоги. Тепер ці
конструктивні напрацювання об’єднають в одну чітку програму, яку
розглянуть на робочих зборах GIZ та виділять фінансування.
Представник німецької сторони пан Карстен Ценер зазначив, що під час знайомства з роботою нікопольських бібліотек був
приємно здивований:
– У цих установах я побачив дуже великий потенціал. Це не
просто місця, де видають книги, а справжні центри соціального
спілкування й інтеграції переселенців у перспективі. Саме
бібліотеки можуть дати їм ту інформаційну, консультативну та іншу
підтримку, якої потребують люди, позбавлені звичного життєвого
простору. Також мене дуже потішила щира зацікавленість місцевої
влади та громадських організацій у реалізації даного проекту.
Наступна зустріч із потенційними інвесторами запланована на
початок вересня. Тож, не розслабляємось!

У Центральній дитячій бібліотеці також відбулась зустріч
бібліотекарів і представників місцевої влади з представником
німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Карстеном Ценером і координатором проекту муніципальної підтримки
Володимиром Гарасюком. Допомогти переселенцям у нашому
місті адаптуватися, соціалізуватися, інтегруватися і почати нове
життя – такі питання розглядались на зустрічі. Володимир Гарасюк оприлюднив список тих бібліотек Нікополя, які повинні увійти
до програми допомоги від німецького товариства міжнародного
співробітництва. Це бібліотеки-філії № 1 (БІЦ «Слово»), № 9 і
центральна дитяча бібліотека. Кожна з названих бібліотек представила свій проект, реалізація якого допоможе швидшій адаптації
ВПО у нашому місті завдяки роботі зі спеціалістами (психологами,
юристами, педагогами) та технічному оснащенню.
Стовба О.В.,
директор КЗ «Нікопольська міська ЦБС»

ЧУДОТВОРНА МАЙСТЕРНЯ ЯК ОСЕРЕДОК СІЛЬСЬКИХ ІНІЦІАТИВ
А к т и в н а
територіальна
громада – головна рушійна
сила
для
соціальноекономічного, культурного розвитку громадянського суспільства. Саме
через свою активність
громада набуває сили та
дієздатності до зрушень
і перетворень в своєму
місті, селі, селищі. Завдяки персональним умінням,
навичкам, ентузіазму та
бажанню до змін можна
не тільки мобілізувати
місцевих жителів навколо
вирішення певних питань,
але й вплинути на життя місцевої спільноти більш конкретизовано – через спільну участь громади у реалізації соціальних мініпроектів.
У 2016 році бібліотека-філія № 23 селища Первомайське
Синельниківської районної централізованої бібліотечної системи
одержала перемогу в регіональному конкурсі проектів Громадських ініціатив України «Чудотворна майстерня як осередок сільських
ініціатив».
Метою проекту є активізація місцевої громади в селищі Первомайське через створення так званого коворкінгового простору на
базі місцевої бібліотеки як платформи для культурної підтримки та
розвитку сільської громади. Задачею проекту є запросити односельчан, які можуть поділитися з усіма бажаючими (особливо з
дітьми) різними техніками народних майструвань. У селищі велика
кількість матерів, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною,
і проект дасть їм шанс збиратися на базі «чудотворної майстерні»
для обміну досвідом із дітьми та один із одним – чи то виготовлення ляльок-мотанок, плетіння дитячих іграшок чи секрети випікання
Великодніх пасок. Серед цілей проекту – знайти майстринь і
майстрів, запросити їх до «чудотворної майстерні» як експертів у
своїй справі, тим самим активізуючи громадську активність, проводити конкурси, свята та тематичні чаювання, співпрацювати з
іншими сільськими бібліотеками. Окрім цього, бібліотека стане
майданчиком, де ініціативна група зможе збиратися для обговорень у написанні проектних заявок.
Так, у межах проекту делегація з сел. Первомайського Синельниківського району відвідала з навчальним візитом
Музиківку Білозерського району Херсонської області аби дізнатись
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про успішно діючу модель
Музиківської
сільської
бібліотеки.
У свою чергу, 15 квітня
2016 року бібліотекар
Музиківської
сільської
бібліотеки
Херсонської
області Тетяна Трибушна
та менеджер проектів для
сільських громад Катерина Павловська поділилися
своїми
знаннями
та
досвідом на навчальному
семінарі-тренінгу
для
бібліотекарів
в
Синельниківській районній
бібліотеці.
Розпочався
тренінг із презентації про
роботу Музиківської сільської бібліотеки та прикладів залучення
позабюджетних коштів, реалізації безлічі проектів із молоддю як
екологічних, так і освітніх.
Тренінг продовжився роботою в групах над портретом
цільової аудиторії та її SWOT-аналізом. Бібліотекарі визначали, як
зацікавити аудиторію частіше приходити до бібліотеки, як зробити
її культурним осередком села, залучити якомога більше молоді
та дорослих, показали результати співпраці з місцевою владою
та бізнесом.
У межах проекту «Чудотворна майстерня як осередок
сільських ініціатив» у Первомайській бібліотеці-філії № 23 щосуботи на дітей очікують майстер-класи з різних видів творчості:
квілінгу, оригамі, бісероплетіння, ліплення, художнього розпису
тощо. На заходах присутні мають змогу створити яскравий настрій
і гарний виріб як для себе, так і як подарунок для своїх близьких.
Метою таких майстер-класів є розвиток творчих здібностей дітей.
Тож запрошуємо Вас до нашої майстерні, і ви побачите, як легко, а
головне з бажанням творяться чудеса власними руками.
Дякуючи спонсорській допомозі в бібліотеці з’явилися настільні
ігри, завдяки чому розпочав діяти «Клуб настільних ігор». Діти після
уроків поспішають до бібліотеки, щоб пограти у різні настільні ігри.
Також у межах проекту почалося друкування вісника «Молодь
до дії», який роблять власноруч усі учасники проекту з покроковими діями та фотографіями до та після проекту.
Нікішова Н.А.,
директор Синельниківської районної ЦБС

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕЧНИЙ ТУРИЗМ – ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
БІБЛІОТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ МАГДАЛИНІВЩИНИ
Сучасні бібліотеки є не просто книгозбірнями, інформаційними
центрами та місцями для культурного відпочинку, а й об’єктами туристичних маршрутів.
Орієнтуючись на завдання Проекту Молодіжної секції Української
бібліотечної асоціації (МС УБА) «Бібліотечний туризм: пізнай Україну
та її бібліотеки», бібліотечні заклади району взяли собі за мету
дослідити можливості краєзнавчого туризму в своєму регіоні, виявити цікаві визначні місця кожного населеного пункту Магдалинівського
району та всім колективом відвідати їх і запропонувати для ознайомлення всім бажаючим, особливо гостям Магдалинівщини.
Методико-бібліографічним відділом запропонована для
реалізації в 2016 році районна цільова міні-програма «Туристичні
маршрути Магдалинівщини», яка виокремила завдання бібліотек у
контексті розвитку сільського туризму:
–
популяризація зеленого туризму як виду відпочинку, сприяння самоорганізації сільських садиб як можливість додаткового
заробітку для сільського населення;
–
навчання й інформування власників садиб щодо основ
ведення діяльності, законодавчої бази;
–
поширення інформації про потенціал сільських територій
і можливі послуги для відпочинку;
–
надання інформації власникам садиб про історію свого
села, звичаї та традиції, легенди, цікаві місця краю;
–
організація семінарів, практикумів для початківців.
Як пов’язане бібліотечне краєзнавство в контексті розвитку культури і туризму? А дуже просто, адже саме бібліотека запропонує:
–
повну інформацію про документно-інформаційні ресурси
туристично-рекреаційного комплексу Магдалинівського району на
книжкових полицях бібліотеки;
–
цікаві та новітні форми спілкування: літературні подорожі,
прес-калейдоскопи, читацькі діалоги, брейн-ринги, бліц-вікторини,
літературно-краєзнавчі експедиції, книгомандри, екологічні
турніри, презентації книг, зустрічі з цікавими людьми.
В бібліотеці підкажуть:
–
куди краще піти, поїхати, попливти;
–
де і що цікавого можна побачити;
–
що може приємно вразити.
На даному етапі багато важливих завдань щодо надання
регіону туристичної привабливості. Це завдання є комплексним,
вимагає системних зусиль влади, населення краю і бібліотеки –
інформаційного центру як для туриста, так і для підприємця чи
екскурсовода. Добре відомі такі види туризму, як екскурсійний,
паломницький, пішохідний, велосипедний, екстремальний. Та попри традиційні види все більшої популярності набуває сільський
зелений туризм, агротуризм, екотуризм та популярна нині послуга
– туристичний супровід, які активно розвиваються.
У межах реалізації міні-програми передбачалась розробка туристичного маршруту у своєму селі та біля його околиць, а також
проведення роботи з питань туристичного краєзнавства: надання
допомоги любителям туризму, студентам, працівникам відділу
культури і туризму інформацією, широко використовуючи книги,
статті, Інтернет і відкриття місцевих краєзнавців.
Під час роботи над маршрутами в бібліотечному колективі виникла пропозиція відвідати найцікавіші з них. Так була організована
екскурсія до Музею-садиби Олександра Бондаренка, що в
Ковпаківці. Господар гостинно зустрів бібліотечних працівників району та змістовно провів екскурсію. Серед експонатів музею – артефакти, яким понад тисячу років. Зацікавили екскурсантів предмети побуту столітньої давнини, внутрішнє убранство будинку, діючі
печі, в яких готувався смачний обід для відвідувачів музею.
Більше про екскурсію – на сайті музею http://muzei-aleksandrabondarenka.com.ua/na-ekskursii-v-muzei-bibliotekari-magdalinivskogor-nu-nacholi-z-nachalnikom-viddilu-kulturi-s-g-pokotilo-ta-direktoromtsbs-t-g-kovalchuk/ та сторінці «Бібліотеки Магдалинівщини» в
соціальній мережі ВКонтакте – https://vk.com/public121995078.
Про більшість туристичних маршрутів по території нашого району йшла мова під час роботи виїзної творчої лабораторії

«Туристичне краєзнавство – інноваційний напрямок діяльності
сільських бібліотек-філіалів Магдалинівщини», яка відбулася на
базі Чернеччинської бібліотеки-філіалу.
Бібліотекарі познайомилися з роботою колеги – Лідії Миколаївни
Смаглій, слухали цікавий матеріал про можливості бібліотечного
туризму, оглянули представлені на виставці розробки туристичних
маршрутів по селах Магдалинівського району. Про найцікавіші з
них розповідали завідуючі бібліотеками-філіалами: Г.М. Ковіка –
про історичні місця Котівки, Т.В. Ємченко – про залишки Української
оборонної лінії поблизу Гупалівки, Л.В. Куль – про новий напрямок у
туризмі – бердвотчинг, Н.М Пилипенко – про історію недобудованої
залізничної колії неподалік села Приют. Пізнавальним і цікавим
для учасників творчої лабораторії виявився екскурс вчителя
історії Гупалівської ЗОШ, жительки села Чернеччина Людмили
Олександрівни Дейнеги до минулого Нехворощанського Успенського Заорільського військового козачого монастиря, навколо якого виникла слобода Чернеччина. Розповідь краєзнавця виявилася
важливою краєзнавчою знахідкою у нашому районі. Бібліотекарі під
час автобусної екскурсії відвідали місце в Чернеччанському лісі, де
розташовувався монастир, а потім заїхали до криниці з цілющою
водою, освячення якої в честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело» співпало з днем проведення творчої лабораторії.
Виявлення досі маловідомої для жителів району інформації додало чимало поповнень до краєзнавчої скарбнички Магдалинівщини.
Так, представлені фото і відомості про земські будівлі початку
XIX століття села Бузівки у туристичному маршруті «Архітектурні
пам’ятки Бузівки» вражають збереженим готичним стилем арочних
віконних отворів і ажурних кованих ґрат. Дослідження про залишки
Української оборонної лінії, пам’ятки фортифікаційних споруджень
XVIII століття в 7 км від Гупалівки та недобудованої залізничної колії
поблизу сіл Приют, Іванівка, Веселе, Т-Шевченківка Приютської
сільської ради додали конкретних фактів до відомих матеріалів.
Багато нового, пов’язаного з історичними місцями с. Котівки та районного центру, дізналися бібліотекарі з розробленого веломаршруту «Перлина Приорілля» та пішохідного маршруту «Історичними
стежками Магдалинівки». Майже в кожному селі Магдалинівського
району – цікава місцева топоніміка, пов’язана з конкретними особистостями чи подіями, і дізнатися про них від старожилів, записати
та зберегти взяли собі за мету бібліотекарі району.
Розвиток бібліотек Магдалинівщини як туристичних об’єктів
допоможе удосконалити вже існуючі та запровадити інноваційні послуги бібліотечних закладів, сформувати образ відкритого закладу
культури, що надає не лише інформаційні послуги, але й сприяє
інтелектуальному, творчому розвитку особистості, організації
змістовного дозвілля та туризму.
Мостова Ю.І.,
провідний методист КЗ «Магдалинівська РЦБС»
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РІК АНГЛІЙСЬКОЇ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ І ВЕСЕЛО

Проведення року англійської мови дало змогу бібліотекарям
Дніпропетровської ОУНБ реалізувати низку різноманітних
бібліотечних заходів на підтримку мешканців області в їхньому
прагненні до вивчення англійської мови. Для всіх бажаючих покращити рівень знання англійської мови гостинно відчинив двері
потужний інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку». На
зустрічах відвідувачі виконують фонетичні та лексичні вправи,
переглядають відео, малюють і зустрічаються з цікавими американськими друзями.
У межах національної програми «УкраїнаSpeaking» у бібліотеці
стартував новий навчально-просвітницький проект для людей,
які ніколи не вивчали англійської «Базова англійська мова». Під
час заняття використовуються сучасні інформаційні ресурси та
креативні форми роботи. Особливо цікавими є такі види роботи як
робота в групах над різними завданнями, колективне виконання
пісень, рольові ігри, спілкування з носіями мови.

Для активації лексичного запасу та покращення культури
спілкування почав діяти навчальний проект «Активуй англійську!»,
головна ідея якого: студентська молодь займається в парах, кожну
хвилину змінюючи партнера і починаючи обговорювати нову тему.
У відділі документів іноземними мовами відкрито вільний доступ до «Колекції самовчителів англійської мови» на різні смаки
та рівні.
Книжкова виставка «Читаймо мовою Шекспіра», що відкрилася
в центрі художньої літератури, дає можливість не тільки зануритися у світ англійської літератури, а й збільшити словниковий запас
та покращити граматику.
Бібліотекарі ДОУНБ із задоволенням прийняли естафету проекту «Display – кросинг» і презентували мобільну виставку «Книжковий Біг-Бен», яка своїми яскравими елементами та продуманим
тематичним дизайном максимально заохочує вивчати англійську
мову. Цікавим доповненням до книг стала тематична виставка
творчих робіт наших читачів.
У день народження В. Шекспіра співробітники бібліотеки і
читачі-волонтери взяли участь у акції з популяризації англійської
мови серед працівників кафе і ресторанів Дніпра. Вони розповсюдили яскраві постери, які люб’язно надало Посольство США
в Україні, що містять україно-англійську лексику, корисну для
спілкування з відвідувачами-іноземцями.
Цікавим досвідом роботи стало міжміське співробітництво.
Представники інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»
відвідали Центральну міську і дитячу бібліотеки Новомосковська
та презентували матеріали, присвячені висвітленню апробованих
он-лайн ресурсів таких, як: УкраїнаSpeaking, American English,
Voice of America, SHAREAMERICA, English is fun та інші. А старшокласники з м. Павлограду завітали до них у центр і дізналися багато цікавого про безкоштовні ресурси центру, клуби спілкування,
можливість долучитися до програм академічних обмінів молодих
лідерів FLEX і потрапити на навчання до США.
Шевченко О.В.,
заступник директора з внутрішньобібліотечної роботи
КЗК «ДОУНБ»

ВИВЧАЄТЕ АНГЛІЙСЬКУ? БІБЛІОТЕКА ВАС ПІДТРИМАЄ!
Весь світ сьогодні використовує англійську мову як міжнародну.
В Україні 2016 рік було оголошено Роком англійської мови. Популяризуючи англійську, Дніпропетровська обласна бібліотека для
молоді ім. М. Свєтлова надає підтримку у її вивченні та викладанні,
забезпечує доступ до актуальних ресурсів, проводить різноманітні
соціокультурні заходи, спрямовані на підвищення мотивації у тих,
хто опановує цю мову.
Важливими напрямками роботи є популяризація літератури,
періодичних і електронних видань для вивчення англійської мови
з фонду бібліотеки; проведення заходів, присвячених Великій
Британії та її культурі; моніторинг і відбір корисних онлайн-ресурсів
для вивчення англійської.
Переважну більшість користувачів нашої бібліотеки становлять студенти та школярі, які обов’язково вивчають іноземну мову,
зазвичай, англійську, тому проводиться активна робота саме з
цими категоріями відвідувачів. Бібліотека підтримує зв’язки з викладачами англійської мови технікумів, коледжів і середніх шкіл,
проводячи заходи за їх замовленнями. Вивчення іноземної мови
тісно пов’язане з розумінням культури, звичаїв і традицій певної
країни. Тому дуже важливо приділяти увагу цим питанням. Для
школярів і студентів проводяться культурологічні заходи, що сприяють залученню молоді до культури англомовних країн. Яскраве представлення матеріалу допомагає зацікавити молодіжну
аудиторію і сформувати мотивацію, що є основною причиною проблем у процесі вивчення іноземної мови.
До Року англійської мови в одній зі шкіл міста було проведено комплекс заходів, до якого увійшли година вражень
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«Неймовірна Британія», мультимедійна подорож «Лондон: жива
історія», презентація англомовних видань «Майстри захоплюючої
оповіді» про англійських письменників. Метою цих заходів було
ознайомлення школярів із культурою Великої Британії – однієї з
найвпливовіших держав Європи та її столицею. Учні і викладачі
школи отримали яскраві враження від віртуальної мандрівки
країною та її столицею, познайомилися з видатними місцями, що
стали символами Англії, й дізналися про історичні події, пов’язані
з ними. Англомовний відеоролик дозволив потрапити усередину
знаменитого Біг Бену і роздивитися, як працює велетенський годинник, а також послухати його дзвін.
У тій же школі було проведено комплекс заходів, присвячених Дню англійської мови, який відзначається щорічно 23 квітня:
годину відкриттів «Неймовірний Лондон: сучасність» і подорож
сторінками творів англійських письменників «Перлини англійської
класичної прози». Під час цих заходів школярі та викладачі занурились в англійську культуру, познайомились із англомовними
книгами та іншими ресурсами з фонду бібліотеки, в яких представлена ця тема. Огляд англомовних ресурсів було поєднано з
бесідою про значення англійської мови, а цікаві факти, що стосуються цієї мови, викликали інтерес у школярів. Лондон, столицю
Великої Британії, було представлено як сучасний мегаполіс, місто
контрастів, в якому старі традиції дивно поєднуються з сучасними
технологіями. Всі присутні на заходах поринули в захоплюючий
вир сучасного Лондону, познайомившись із креативними проектами, цікавими фактами, неординарними особистостями і забувши
про традиційні уявлення, пов’язані зі столицею Великої Британії.

РІК АНГЛІЙСЬКОЇ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
На думку викладачів школи, ці заходи стали корисним доповненням до шкільного курсу англійської мови, адже учні дізналися про
безліч цікавих речей, які не містить жодний із підручників.
День англійської мови завершився спільним навчально-розважальним заходом – подорожжю сторінками творів англійських
письменників «Перлини англійської класичної прози», в якому
учні школи взяли безпосередню участь. Під час заходу школярам
було представлено найцікавіші англомовні книги британських і
вітчизняних видавництв. Знайомство з книгами супроводжувалось розповіддю про англійських письменників таких, як Р. Кіплінг,
Л. Керолл, А. Конан Дойл, Дж. Толкін та інші. Окрему увагу було
приділено творчості Ш. Бронте, 200-річчя якої відзначалося саме
у цей день – 21 квітня 2016 року. Учні дізнались багато цікавих
фактів про англійських письменників та їхні твори, а потім демонстрували сцени з роману Ш. Бронте «Джен Ейр» англійською
мовою. Отже, комплекс заходів виявився яскравим і змістовним,
цілком виправдавши свою мету – надихнути і підтримати школярів
у вивченні англійської мови.
Для студентів і викладачів Дніпропетровського монтажного
технікуму було проведено лінгвістично-географічний круїз «English:
експансія». Під час заходу студенти дізналися про те, як отримати
задоволення від вивчення англійської мови й досягти успіху у цій
нелегкій справі. Під час віртуальної мандрівки присутні мали нагоду познайомитись із варіантами англійської мови, різноманітними
аспектами англійської культури та найцікавішими місцями Великої
Британії з використанням англійських назв. На основі представленого матеріалу студенти виконали завдання з англійської мови. Використання мультимедійної презентації, англомовного відеоролика
поєднані з бесідою про значення англійської мови як міжнародної,
допомогло зацікавити і студентів, і викладачів.
Уперше було проведено День спілкування англійською мовою в бібліотеці «Спілкуємось англійською». Протягом дня всі
працівники бібліотеки вітали своїх відвідувачів англійською мовою
та пропонували їм зробити те ж саме. Для тих, хто був не впевнений у собі, впродовж дня на екрані в читальному залі демонструвалися навчальні відеоролики з корисними фразами, подивившись
які, можна було легко зорієнтуватись, як вітатися англійською мовою. Бібліотекарі читального залу намагалися спілкуватися між собою англійською. А на стінах бібліотеки було розміщено таблички
з англомовними привітаннями та зверненнями до відвідувачів. Також у читальному залі було розташовано мобільну експрес-виставку «Let’s read in English» зі свіжими номерами англомовних газет і
рекламними листівками.
Значна увага приділяється роботі з наймолодшими користувачами, адже інтерес до вивчення іноземної мови треба формувати саме в дитячому віці. Отже для дітей були підготовлені не
лише книжково-ілюстративні виставки та рекламно-інформаційні
листівки, що представляють найкращі англомовні дитячі видання
з фонду бібліотеки, а й культурно-розважальні заходи, що заохочують до вивчення англійської мови, – мультимедійні бесіди-подорожі
у світ англійської мови «Цікава англійська», мультимедійний
феєрверк «Весела англійська» тощо, на які було запрошено дітей
із літніх шкільних таборів. Під час цих заходів діти із задоволенням поринали у світ англійської мови: слухали вірші, дивилися
англомовні відеоролики та навчальні мультфільми, брали участь
в інтерактивній бесіді-грі з використанням англійських слів, м’яких
іграшок і англомовних віршів.
У програми інших культурно-розважальних заходів для дітей,
туди, де це є доречним, також включалися розваги, в яких використовувалася англійська мова, або цікаві факти, пов’язані з культурою англомовних країн. Все це відбувалося під час літніх канікул
(у червні, липні).
Зробивши аналіз англійської дитячої літератури, було вирішено
запропонувати дітям познайомитися з творчістю Беатрікс Поттер,
авторки дитячих казок, художниці й ілюстратора, яку дуже шанують
в Англії і 150-річний ювілей якої відзначають 2016 року. У нас, на
жаль, її казки майже не видавалися, тому про неї майже нічого не
знають. До шкільної програми з літератури твори Беатрікс Поттер
ніколи не входили і невідомо, чи увійдуть коли-небудь взагалі. Отже
бібліотека може посприяти підвищенню рівня обізнаності дітей, до-

лучити їх до цих перлин англійської літературної спадщини, які люблять не лише діти, а й дорослі в усьому світі. Тож, мультимедійна
мандрівка-знайомство з англійською дитячою письменницею
«Чарівний світ Беатрікс Поттер» стала цікавим відкриттям не лише
для юних відвідувачів, а й для викладачів. Їм було представлено
чарівний світ, де все дихає суто англійським шармом, любов’ю
до тварин і природи взагалі. Всім присутнім цікаво було дізнатися
історію створення казок про звірів, до яких Беатрікс Поттер сама
робила витончені акварельні ілюстрації, довідатися, що її надихало на творчість, чому в Англії її вважають однією з найбільш яскравих фігур англійської дитячої літератури і як вшановують її пам’ять.
Дітям було запропоновано ознайомитись із адаптованими казками
Беатрікс Поттер англійською мовою з фонду бібліотеки, до яких подано різноманітні ігрові завдання. У роботі з дітьми дуже важливо
використовувати елементи інтерактивності, тож їх було запрошено до спілкування за темою «Англомовні назви тварин», які є головними персонажами казок, і діти згадували їх англомовні назви,
радіючи, що вони в певній мірі вже можуть розмовляти англійською
мовою. Англомовний мультфільм, який знайомить як з самою авторкою, так і з її казками, створений у відповідності до стилю її
акварелей, завершив мандрівку у чарівний світ Беатрікс Поттер.
Роботі з дітьми приділяється значна увага і під час загально
бібліотечних культурних заходів. Цього року під час свята до Дня захисту дітей, влаштованого біля бібліотеки, було представлено книжкову виставку «English: fun time!», котра заохочувала до вивчення
англійської мови дітей і молодих батьків, які мали нагоду ознайомитися з найкращими англомовними дитячими виданнями з фонду
бібліотеки. Біля виставки дітям пропонувалися лінгвістичні розваги – флеш-ігри з віршами англійською мовою і м’якими іграшками
та англомовне лото. Діти, які брали участь у розвагах, отримували
у подарунок картки з веселими англомовними віршиками. Деякі з
батьків теж виявляли бажання пограти, що й робили із задоволенням, а граючи, дізнавалися про різноманітні ресурси, які пропонує
бібліотека для тих, хто вивчає англійську, зокрема для дітей.
З метою розширення доступу членів місцевої громади до світових
інформаційних ресурсів, освітніх, культурних та інших можливостей,
які відкриває знання та використання англійської мови, в бібліотеці
було створено інформаційну зону «Лінгвокроки до Європи». Тут
розміщено актуальну інформацію для вивчення іноземних мов: «Вчи
мову – виходь у світ!», рекламно-інформаційні листівки, що знайомлять з актуальними онлайн-проектами для самостійного безкоштовного вивчення іноземних мов, зокрема англійської.
Отже, в бібліотеці не припиняється робота, спрямована на
популяризацію вивчення англійської мови, сприяння підвищенню
рівня володіння нею, створення можливостей для самостійного навчання та використання різноманітних ресурсів для вивчення мови.
Файберг І.М.,
провідний бібліотекар
КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека
для молоді ім. М. Свєтлова»
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РІК АНГЛІЙСЬКОЇ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
РІК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В БІБЛІОТЕКАХ КРИНИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

Англійська мова – мова міжнародного спілкування. Вона є мовою спілкування у ділових справах, у бібліотеках, аеропортах, вокзалах, магазинах тощо. Знання англійської необхідні при роботі з
комп’ютером і при користуванні Інтернетом, що містить інформацію
про знання всього світу. Знання англійської мови відкривають для
нас вікно у новий світ, у світ іншої культури.
У межах Року англійської мови в Україні активно включилися в
популяризацію вивчення та сприяння підвищенню рівня володіння
англійською мовою і бібліотеки нашого району. Кожна книгозбірня
склала річний план заходів із метою донесення до користувача сучасного значення англійської мови як світової.
Степанівська сільська бібліотека заочно подорожувала маршрутом «Різдвяні дзвони Англії». Відвідувачі заходу поповнили
свої знання про звичаї та визначні місця туманного Альбіону. Ознайомилися з книжковим ярмарком «Письменники Англії в моїй
бібліотеці», присвяченому культурі англомовних країн. Визначити
місце культурного надбання Англії в загальнолюдській культурній
скарбниці пропонувала година інформації «Подорож до Великої
Британії». Українська сільська бібліотека знайомила користувачів
книгозбірні з виставкою-експозицією «Перлини англійської
літератури». З метою інформування населення про значення
іноземної мови та залучення громади до вивчення англійської в
Малософіївській сільській бібліотеці діє виставка-адвайзер «Вчи
мову – виходь у світ», оформлені тематичні полиці «Англійську
знати – успіх мати», «Туманний Альбіон – Англія», «Англійська
мова – європейська мова», «Англійська для спілкування»
(Одарівська, Биківська, Катеринопільська, Маломихайлівська
сільські бібліотеки). Колектив Божедарівської селищної бібліотеки
зустрічає своїх користувачів книжково-ілюстрованою виставкою «Вивчаємо мову Шекспіра», на якій розміщені підручники і
словники, енциклопедичні видання і розмовники, фотокартки та
ілюстрації.
Криничанська центральна районна бібліотека для дітей провела огляд літератури за творчістю англійських письменників
«Мандруємо світом англійської літератури» для учнів Криничанської
загальноосвітньої середньої школи № 2. Юних читачів бібліотекар
книгозбірні познайомила з книгами англійських письменників, які
є у фонді бібліотеки. Діти зацікавлено слухали та брали активну
участь в обговоренні. Більшість творів зацікавила дітей, і вони

взяли їх почитати. «Англія відома і невідома» – під такою назвою відбулася віртуальна подорож з учнями загальноосвітньої
середньої школи. Подорожуючи по Великій Британії, містах: Лондону, Манчестері, Оксфорді, Лінкольні, Кембриджі, діти дізналися
багато цікавого про визначні місця країни, їх минуле та сьогодення, традиції і свята. На закінчення заходу його учасники отримали інформаційний буклет «Англійська мова – мова міжнародного
спілкування», виготовлений працівниками бібліотеки для дітей.
Активно включилася в популяризацію вивчення англійської
мови і Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих.
Рік англійської мови в бібліотеці розпочався з оформлення виставкиподорожі «Знайомтесь! Англія», на якій представлені книги з історії
країни, її економіки, про визначні місця і пам’ятки. Літературний
глобус «Вивчаємо англійську мову» пропонує різноманітні
посібники, словники, мегазбірки найкращих англійських розмовних
тем. З метою вивчення знань з англійської мови серед юнацтва та
молоді було проведено анкетування на тему «Англійська мова –
привілей, розкіш чи предмет першої необхідності?». Фотоальбом
нашого земляка, любителя-мандрівника країнами Європи та Америки, активного користувача бібліотеки М.І. Яковлєва, знайомить
відвідувачів книгозбірні з їх культурою, побутом та традиціями.
Зацікавила користувачів книга «Лондон», яку подарував нашій
бібліотеці Микола Іванович Яковлєв. А буклет «І великі таємниці
відкриваються нам» інформує відвідувачів закладу про історію,
державний устрій та визначні місця Великої Британії.
Низка заходів відбулась у Семенівській сільській бібліотеці.
Для читачів виготовлено рекламну пам’ятку-листівку «10 причин
вивчати англійську мову». У межах міні-програми літнього читання
відбувся урок-гра «Цей веселий АЛФАВІТ». Також було презентовано книгу «Вивчаємо англійську в бібліотеці» та проінформовано
присутніх про книги – помічники при вивченні англійського алфавіту
та слів. Діти з задоволенням переглянули мультфільм «Жив-був
пес» англійською мовою із субтитруванням українською.
Бібліоквест «Англійську мову вивчаємо – розумними
зростаємо»
проведений у Дружбівській сільській бібліотеці.
Захід проводився для дітей молодшого шкільного віку. Розпочався захід з огляду виставки «Англійську мову вивчаємо – розумними зростаємо», яка складалася з яскравих дитячих книжок
англійською мовою, власноруч привезених із Америки і подарованих бібліотеці Антоніною Іванівною Ковбель (в минулому завідуюча
бібліотеки). У формі гри діти показували свої знання з англійської
мови та вивчали нові слова і поняття. Далі на малечу чекали цікаві
завдання, рішення до яких необхідно було віднайти на сторінках
книжок. Для цього потрібно було знати англійські слова, або
відшукати їх у словникові. Діти на відмінно впоралися з завданнями. Іноді підказки були розміщені на одязі самих учасників, як на
футболці учасника заходу Артема Григораша.
Цього дня всі присутні на бібліоквесті були переможцями, бо
впоралися з завданнями і опанували нові англійські слова та отримали призи.
Вже доведено, що діти найкраще засвоюють науку просто
граючись. Після змагань діти у невимушеній обстановці гралися,
спілкувалися один із одним, адже бібліотека – це територія свободи дій, гри та розуміння.
Панасенко Т.А.,
методист КЗК Криничанської районної ради
«Криничанська центральна
районна бібліотека для дорослих»

РІК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОКРОВСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ
Вивчення іноземної мови – одна з найважливіших складових
розвитку сучасної людини. Тому оголошений в 2016 році Президентом України Рік англійської мови має покращити навички
спілкування та навчання населення англійською мовою.
Плануючи роботу в межах Року, ми виходили з розуміння, що
бібліотека не може замінити навчальні заклади та організації, які
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пропонують освітні послуги. Але в наших силах своїми засобами,
у партнерстві з усіма зацікавленими організаціями і установами,
формувати у суспільстві розуміння важливості вивчення мови,
створювати можливості для самостійного навчання та використання різноманітних ресурсів для вивчення англійської мови.
Звертаючись до користувачів, працівники бібліотеки пропо-

РІК АНГЛІЙСЬКОЇ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
нують ознайомитись із художньою, суспільно-політичною та навчально-методичною літературою на виставках «English style»
і «Україна Speaking». Біля входу до бібліотеки читачів зустрічає
інсталяція-мотиватор «When you enter this library…». Також читачам запропоновані різноманітні масові заходи з циклу «Англійська
поза школою», перегляди відеофільмів англійською з субтитрами, перегляди навчального матеріалу, огляди навчальних сайтів,
мовознавчі цікавинки.
Серед більш масштабних заходів слід відзначити «Поетичне
караоке «Poetry».
Напередодні Дня Європи в районній бібліотеці відбулась година
спілкування «Ми українці – ми європейці» для учнів ВПУ № 75. Головну увагу приділено було англомовним країнам Європи, серед
яких – Велика Британія – країна непорушних традицій і сучасних
поглядів на життя. Після розповіді цікавих фактів про цю дивовижну країну було проведено вікторину.
Родзинкою заходу стало «Файв-о-клок з королевою, або Чайні
посиденьки в стилі Старої Англії».
Який напій пов’язаний з Британією? Чай з молоком. Що б
не трапилося, жителі Великої Британії кожен день, рівно о п’ятій
годині, сідають пити чай, обов’язково пропонуючи до столу величезну кількість різних видів чаю. Така традиція з’явилася не заради
прийому їжі, а для того, щоб кожен день обов’язково приділяти час
на спілкування з близькими. Погодьтеся, дуже корисна традиція.
Для знайомства з англійськими правилами чайного етикету в
бібліотеці було відповідно сервіровано стіл, присутні ознайомилися
з історією споживання чаю, правилами та традиціями англійського
чаювання. Жодне чаювання не обходиться без солодких закусок.
Це традиційна англійська випічка у вигляді імбирних тістечок, булочок із родзинками, м’яких вафель, так само різні джеми та вершкове масло. І, звичайно, найвідоміша в світі закуска – сандвічі. Тож
під час заходу познайомили присутніх з рецептурою улюблених
сандвічів англійської королеви – огірковими сандвічами, і пригостили всіх присутніх цими простими але смачними бутербродами.
Під час зустрічі учні жваво і активно спілкувалися, демонструючи свої знання. Найбільше вірних відповідей надала Анастасія
Сичова, яку привітали гучними оплесками. Призи за правильні
відповіді на питання вікторини учні отримували у вигляді пакетиків
чаю. А оскільки наші гості були активними і ерудованими, то з
порожніми руками не пішов ніхто.

Покровська районна бібліотека також зібрала бажаючих взяти
участь у Всеукраїнській акції і долучитися до спроби увійти до Книги рекордів Гіннеса.
28 травня 2016 року в читальному залі розпочався
«Найбільший мовний урок». Учасниками стали 35 осіб різного віку
і рівня знання англійської мови. Найменшій учасниці – 4,5 рочки,
найстаршій – 73 роки.
Учні покровських шкіл, ВПУ № 75, службовці і домогосподарки, пенсіонери і студенти дружно вивчали під керівництвом учителя
– Наталії Андріївни Весніної модальну конструкцію «would rather»
(така була загальна тема уроку), жваво обговорювали запропоновані
завдання й активно відповідали. Атмосфера уроку була веселою,
щирою, піднесеною. Учасники були активними, не боялися помилитися, виявивши досить таки непогані знання з англійської. Усі,
хто був присутній на заході висловили бажання брати участь в
аналогічних або схожих проектах якомога частіше і наприкінці заходу дружно проскандували: «Україна говорить англійською!».
Таращук Л.В.,
бібліограф Покровської
Центральної районної бібліотеки

КЛУБ «SPEED ENGLISH»
З метою підтримки Року англійської мови в Україні та вдосконалення розмовної англійської мови криворіжцями працівники
відділу обслуговування Центральної бібліотеки КЗК «Міська
бібліотека для дорослих» міста Кривого Рогу приєдналися до програми Україна Speaking – національної програми з популяризації
та вивчення іноземних мов в Україні, яка координується командою
Go Global, та створили на базі відділу Клуб «SPEED ENGLISH».
Керівником клубу є викладач англійської педагогічного
інституту – Ірина Лобода, яка пройшла стажування з організації та
ведення розмовних клубів: в Києві від Amerika House та в Харкові
від організації «Ed Camp Ukraine».
Клуб «SPEED ENGLISH» – це міні-групи і спільні заняття,
творчий підхід до кожної зустрічі, доброзичлива атмосфера, 100%
часу – усна розмовна практика, аудіо- та відеоматеріали, живе
спілкування з носіями англійської мови з Америки. Кожної суботи
заняття відвідують люди різного віку – всі, хто прагне вдосконалити
знання англійської мови. Перегляд різних фільмів, мультфільмів,
роликів, музичних кліпів та іншого відео англійською мовою і наступне обговорення побаченого англійською дає можливість навчатися та вдосконалювати свої знання. Теми для обговорення
найрізноманітніші: «Емоції», «Як успішно пройти співбесіду»,
«Необхідні корисні фрази», «Поведінка в магазині, кафе,
вокзалі…», «Історія та культура Великобританії» та інші. На заняттях можна не тільки практикуватися в спілкуванні англійською
мовою, а й знайти нових друзів і просто поспілкуватися з цікавими
людьми. При проведенні занять викладач застосовує різні методики, які роблять вивчення англійської цікавим, веселим, допомагають швидко подолати мовний бар’єр, помітно розвинути навички

англійської розмовної мови, отримати задоволення від спілкування
англійською, ставати сильнішими і впевненішими при вираженні
своїх думок англійською, а саме:
«SPEED ENGLISH» – розроблена для великої кількості
учасників (від 15 і більше). Дана методика спрямована на розвиток
діалогової мови між співрозмовниками. В аудиторії розставляється
два ряди стільців один навпроти одного. Дається 2 хвилини і питання. Співрозмовники починають говорити, обговорювати питання. Після закінчення часу, питання змінюється і змінюється
співрозмовник;
«Stand-Up English» – методика, направлена на вироблення
розмовної мови в групі (5–6 чол.). У групі обговорюється 1 питання,
потім 1 особа висловлює думку своєї групи перед всією аудиторією;
«Team English» – розмова ведеться в групі. Дається 5 хв. і певна ситуація. Наприклад, ситуація в магазині, на вокзалі, в кафе.
Група повинна працювати в команді і організувати міні-сценку;
«Guess What?» – розмовна практика, спрямована на розвиток
англійської мови і пояснення своїх думок. Дається картка зі словами або картинками і кожен учасник групи має за певний час пояснити ті слова, які у нього на картці.
У планах організаторів роботи клубу – залучення ще більшої
кількості жителів Кривого Рогу до вдосконалення англійської,
організація «Movie Evening» – перегляду фільмів англійською.
						

Косих В.В.,

завідувач відділом обслуговування
Центральної бібліотеки КЗК «Міська бібліотека
для дорослих» м. Кривий Ріг
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ, АКЦІЇ, ІНІЦІАТИВИ
СТВОРЮЄМО ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР БІБЛІОТЕК

Немає сьогодні в області таких бібліотекарів, які б не розуміли
необхідності впровадження інформаційних технологій для обслуговування сучасного користувача. Більшість фахівців бажають
створити інформаційні послуги для читачів, організувати для них
нові сервіси. Але тільки бажання недостатньо, необхідні програмні
засоби, техніка, спеціальні знання.
Над шляхами вирішення таких складних питань працює робоча група з реформування бібліотечної галузі в Дніпропетровській
області, яка створена з ініціативи обласної державної адміністрації
(Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної
адміністрації № р-23/0/3-16 від 20.01.2016 р.). Голова робочої групи – радник голови облдержадміністрації Віталій Вікторович Литвин, заступник голови робочої групи – Наталія Геннадіївна Першина, начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації. До складу групи увійшли керівники управлінь
освіти і науки; фінансів, управління інформаційних технологій та
електронного урядування облдержадміністрації, Харківського книжкового видавництва «Фоліо», голова громадської організації «Творче
місто»; ініціатор створення платформи для космічних, інженерних
і IT-стартапів та п’ять провідних фахівців обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія.
Група розробила заходи щодо поетапного реформування роботи публічних бібліотек області з метою підвищення ефективності
їх діяльності. Найважливіші з них – організація роботи зі створення електронних каталогів на фонди кожної публічної бібліотеки
Дніпропетровської області.
З метою реалізації цього завдання науково-методичний центр
для публічних бібліотек області – Дніпропетровська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських
Кирила і Мефодія (КЗК «ДОУНБ») розробила регіональний проект
«Електронний каталог».
Перед публічними бібліотеками поставлена головна мета –
створити електронні каталоги на книжкові фонди, на періодичні
видання та забезпечити поповнення зведеного краєзнавчого каталогу «Дніпропетровщина» статтями з періодичних видань, використовуючи систему корпоративної каталогізації. Для організації
відкритого доступу до створених ресурсів, прийнято рішення
розмістити їх на сайті ДОУНБ: www.libr.dp.ua.
З березня 2016 року почалась конкретна робота в бібліотеках
області: двічі на місяць група фахівців виїжджає до центральних
бібліотек міст і районних центрів, де проводить навчальні семінаритренінги та налагоджує спеціальні програмні засоби. На середину
липня до проекту підключились центральні бібліотеки 5 міст та 12
районних центрів.
На сайті ДОУНБ створено спеціальну сторінку проекту
«Електронний каталог»: http://www.libr.dp.ua/El-kat/Elkat.htm, де
розміщені методичні матеріали для його учасників: інструкції,
відеоуроки; програма проекту, перелік учасників проекту та статистика щодо наповнення каталогів кожною бібліотекою-учасницею.
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Бібліотекою-лідером проекту, яка наповнила свій електронний каталог першими п’ятистами бібліографічними записами (за вимогами проекту), після тестування та перевірки, стала Дніпропетровська центральна районна бібліотека. Каталог
бібліотеки першим було розміщено на сайті ДОУНБ. Зараз таких
каталогів чотири, на черзі ще три бібліотеки, каталоги яких тестуються для прийняття рішення щодо розміщення на сайті ДОУНБ.
З 2006 року центральні публічні бібліотеки області почали
брати участь у створенні електронного корпоративного каталогу
«Дніпропетровщина». Це робота з бібліографічного опрацювання
місцевої періодики та створення аналітичної бібліографічної бази
даних з краєзнавства. Новий проект «Електронний каталог» відкрив
можливість для бібліографів-краєзнавців використовувати систему корпоративної каталогізації, працювати у системі автоматизації
бібліотек он-лайн, що значно збільшило ефективність виконання
поставлених задач.
Розробники проекту до 2019 року планують розмістити каталоги всіх публічних бібліотек області на сайті ДОУНБ. В свою
чергу, банер проекту «Електронний каталог» із відсилкою на пошук за електронними каталогами бібліотек буде розміщено на
сторінках їхніх сайтів, що дозволить популяризувати фонди кожної
бібліотеки та надавати користувачам якісні електронні послуги. За
цим посиланням користувач із сайту будь-якої бібліотеки-учасниці
проекту потрапить на сайт ДОУНБ і зможе здійснити пошук джерел одночасно за всіма каталогами, котрі там розміщені. Всі джерела мають позначку «власник документу», яка вказує на місце
зберігання. Крім того на сайті ДОУНБ є можливість он-лайн запису
до бібліотеки і електронного замовлення літератури з її фондів.
У межах використання запитів за електронними каталогами з
2018 року для учасників проекту в тестовому режимі планується
надання можливості пільгового використання послуги електронної
доставки документів (у відповідності із Законом України «Про авторське право і суміжні права»).
У жовтні цього року розпочинається цикл вебінарів для
бібліотекарів – користувачів електронних каталогів. Заняття допоможуть бібліотекарям ефективно використовувати можливості
цих електронних продуктів у різних напрямках діяльності:
інформаційної, популяризаторської, бібліографічної, рекламної
тощо. Реалізація регіонального проекту «Електронний каталог» –
справа нелегка, кропітка, потребує часу та кваліфікованих фахівців.
Але бібліотекарі розуміють, що електронний каталог – підґрунтя для
подальшої повної автоматизації бібліотечних процесів: електронне
замовлення, у т. ч. віртуальне, електронний читацький формуляр,
індивідуальне інформування користувачів, забезпечення збереження бібліотечних фондів і багато інших напрямків роботи, яка
будується на використанні власних електронних каталогів бібліотек.
Розміщення всіх каталогів на одній платформі забезпечить
комфортні умови для користувачів щодо використання бібліотечних
ресурсів і сервісів усіх публічних бібліотек області, це серйозний крок
до створення єдиного інформаційного простору бібліотек області.
Абраїмова Т.О.,
заступник директора з наукової роботи КЗК «ДОУНБ»

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ, АКЦІЇ, ІНІЦІАТИВИ
ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ КУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС»
Дніпропетровська
бібліотечна
асоціація приєдналася до Загальноукраїнського
Проекту
культурної
інтеграції «Український Донбас», який
реалізується відповідно до наказу
Міністерства культури України від
30.12.2015 № 1126 «Про започаткування Загальноукраїнського Проекту
з культурної інтеграції «Український
Донбас» для задоволення культурних
та естетичних запитів громадян, що
проживають у Донецькій і Луганській
областях.
Дніпропетровська ОУНБ працює
з бібліотеками м. Вугледар та Торецьк Донецької області, вивчає
та аналізує їхні інформаційні запити, надає методичні поради щодо
бібліотечного обслуговування. Так,
на замовлення міської бібліотеки
для дорослих м. Вугледар були
підготовлені тематичні огляди та
інформаційні списки літератури за
темами: «Керування ризиками при
аварійності на шахтах України»,
«Захист гірничих підприємств від
підземних вод». Потрібна інформація
була відсканована та за допомогою
електронної доставки документів отримана місцевими читачами.
Фахівці центральної бібліотеки
ЦБС м. Торецьк впроваджують нові електронні послуги, тож для них
були підготовлені консультація «Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі» та методичні поради щодо
розробки технологічної картки «Віртуальна довідкова служба».

Співробітники бібліотек м. Вугледар та Торецьк мали можливість
отримати базові знання для роботи
з відеоредакторами, дізнатися як
використовувати у своїй роботі так
звану «кліповість мислення» та з її
допомогою активно рекламувати
книгу, взявши участь у відеоуроці
«Віртуальні виставки та буктрейлери – сучасні інструменти для
популяризації читання».
Скайп-конференція «Інноваційні
форми роботи в бібліотечній справі»
ознайомила співробітників бібліотек
Донецької області з оригінальними
та нестандартними ідеями, які
відображають новий підхід до змісту
і організації бібліотечного обслуговування.
На сьогоднішній день актуальним питанням є нестача у фондах
цих бібліотек українських книжок, тож
було зібрано та надіслано декілька
посилок з сучасною художньою
літературою та інформаційними буклетами від закладів культури та обласних бібліотек нашого регіону.
Якщо Ви маєте бажання та
можливість не залишатися осторонь
благородного подвижницького руху
та взяти участь у акції «Подаруй книгу українською», приносьте книги з 10.00 до 18.00 щодня, окрім
неділі, за адресою вул. Ю. Савченка, 10.
Шевченко О.В.,
заступник директора з внутрішньобібліотечної роботи
КЗК «ДОУНБ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА»
Міністерство культури України у 2015 році ініціювало безстрокову Всеукраїнську акцію «Бібліотека Українського воїна». Її мета
– підтримка бойового духу та патріотичне виховання українських
військовослужбовців. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека та публічні бібліотеки регіону з початку акції до
липня 2016 року зібрали для воїнів 875 книг і передали у ГБО
(гарнізонні будинки офіцерів) і військову частину А3750 – 794
примірники.
До акції за цей час приєдналося 210 учасників: бібліотеки,
видавці, фізичні особи, більшість з них (80 %) – бібліотеки.
Бібліотекарі області збирають і передають кращі зразки
художньої (вітчизняної та світової) літератури, науково-популярні
видання з історії нашої держави, її культури, Збройних Сил.
Мені, як координатору робочої групи з реалізації акції, доводиться спілкуватися з відповідальними представниками бібліотек
ГБО – отримувачів книг і керівним складом військових частин,
аналізувати їхні інформаційні запити. Враховуючи інтереси
військових, планується тематика поповнення фондів бібліотек.
Так, наприклад, на прохання представників в/ч А 3750 для проведення інформаційно-тематичних годин були підібрані збірки сучасних українських поезій і пісень, видання творів Тараса Шевченка.
Для оформлення кутка воїна – ілюстративний матеріал.
Особиста ініціатива та зацікавленість військових надихають
учасників акції, які збирають для них книги, до активізації роботи. Як результат – щоквартально майор в/ч А 3750 В’ячеслав
Валерійович Янулевич особисто відвідує нашу бібліотеку щоб
отримати комплекти цікавих сучасних україномовних книжок для
своєї військової частини.

Наші підопічні читачі-військові, як і більшість читачів,
цікавляться сучасною вітчизняною художньою літературою, новинками світової літератури, такими авторами, як І. Роздобудько,
В. Шкляр, Л. Дашвар , С. Жадан, Г. Вдовиченко, Р. Метисон ,С. Кінг,
Д. Паттерсон, В. Сміт та інші.
Саме твори цих авторів надіслали бібліотеки-учасники акції
Дніпропетровського, Апостолівського, Криничанського, Покровського та інших районів.
У першому півріччі цього року своєю активністю відзначилися
бібліотекарі Синельниківського району. Вони подарували 27 нових книжок. Варто відзначити бібліотекарів Магдалинівського,
Широківського районів. Тематика подарованих ними книг
різнобічна: сучасна художня вітчизняна література, класична,
зарубіжна, дитяча, література з історії рідної держави, довідкова,
науково-популярна. Серед дарунків твори П. Загребельного, Т.
Шевченка, Л. Українки. Особливо цікавими книжковими подарунками останніх місяців були: Л. Дашвар «Біла принцеса», С. Талан «Помилка», О. Чупа «Казки мого бомбосховища», Л. Денисенко «Відлуння», О. Галетка «Гроші куба і л-ра», А.М. Проценко
«Правителі України», І. Роздобудько «Одного разу», Я. Мельник
«Катерина», З. Тулуб «Роксолана», Р. Стівенсон «Острів скарбів»,
Бронзова книга казок, «Добрі історії. Усмішка», «Добрі історії.
Історія з шиншилою», «Теплі історії мрійника», «Добрі історії. Маслини на десерт», Т. Белімова «Трояндовий джем», І. Розпутенко
«Геоекономічна політика України в термінах та іменах» тощо.
Щоквартально бібліотекарі Новомосковської та Криворізької
міських бібліотек дарували художню сучасну вітчизняну, зарубіжну,
довідкову, популярну літературу: Л. Костенко «Записки українського
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самашедшого», О.С. Зимогоров «Як
захистити та відстояти свої права»,
А. Кокотюха «Химери дикого поля»,
О. Чупа «10 слів про Вітчизну», Л.
Денисенко «Відлуння», Ю. ДольдМихайлик «І один у полі воїн», П. Панч
«Без козиря», П. Коельйо « Як течія
річки», Ю. Герман «Нічого, крім…», Л.
Бессон «Артур і міні путі», К. Костик
«Епік», Д. Сеттерфілд «Тринадцята…» та інші.
Суттєву допомогу в поповненні
фондів військових бібліотек літературою з історії Української держави
та історії української культури надано
міськими бібліотеками: Жовтоводською, Нікопольською, Першотравенською. Поетичними творами порадувала обласна бібліотека для молоді ім.
М. Свєтлова.
Небайдужими виявилися і бібліотекарі Криворізького та Юр’ївського
районів, подарувавши цілу низку
цікавих книг. Серед них: путівник
«Україна. 500 чарівних куточків, які
варто відвідати» та енциклопедія
українського народознавства «Твоя
країна – Україна» – про народну культуру українців, їхні звичаї і традиції,
свята й одяг, символіку кольорів і квітів, писанок і народних вишиванок, про видатні археологічні пам’ятки та печерні міста, замки та фортеці, садиби й палаци, національні парки та біосферні
заповідники. Сподіваємось, що ці книги обов’язково стануть у
нагоді українським воїнам.

Щоб
запобігти
великій
дублетності, мною створена електронна база даних «Бібліотека
українського
воїна»
(BUV),
на сторінці сайту КЗК «ДОУНБ»
www.libr.dp.ua
систематично оновлюється список книг,
переданих українським воїнам
бібліотекарями Дніпропетровщини.
Всі, хто бажає долучитися до акції,
зможуть перевіряти, які книги вже є
та передати нові книги до бібліотеки
за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Савченка, 10.
Координаційна
група
з
реалізації
Всеукраїнської
акції
«Бібліотека Українського воїна»
у
Дніпропетровській
області
висловлює подяку всім працівникам
бібліотек, їх партнерам і читачам за
активну участь в акції, сподіваємося
на подальшу співпрацю. Від нас
чекають книги бібліотеки ГБО, які
розташовані на території області:
5 ГБО (смт. Гвардійське Новомосковського р-ну), 10 ГБО (смт. Черкаське Новомосковського р-ну),
17 ГБО (м. Кривий Ріг, військове
містечко № 35) та військова части-

на А3750 (м. Дніпро).
Шановні друзі, акція триває, чекаємо нових учасників, долучайтесь до акції! В єдності – сила!
Козак Т.А.,

завідуюча сектором обмінно-резервного фонду КЗК «ДОУНБ»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ «МОЯ НОВА ПОЛІЦІЯ: ГРОМАДСЬКА ПІДТРИМКА
РЕФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ»

Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)
у партнерстві з Міністерством Внутрішніх Справ України та
Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO) у 2015 році
було ініційовано проект «Моя нова поліція: громадська підтримка
реформи національної поліції», підтриманий Бюро з міжнародної
боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності держдепартаменту США (INL). Діяльність у межах цього проекту
націлено на підвищення обізнаності громадськості з питань зміни
ролі поліції в межах нового закону «Про Національну поліцію»,
його впровадження на практиці та вплив на щоденне життя
українських громадян.
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До участі в проекті були залучені обласні універсальні наукові
бібліотеки та міські бібліотеки Києва, Львова, Одеси, Миколаєва,
Харкова та Дніпропетровська.
Наприкінці 2015 року співробітники відділу абонемента
Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки взяли участь у тренінгу з підготовки фасилітаторів заходів у межах
цього проекту.
Після навчання кожна з 10-ти бібліотек-учасниць тренінгу
підготувала заявку на проведення протягом січня-травня п’яти
заходів за участю патрульних поліцейських із десяти запропонованих організаторами форматів («жива книга» з поліцейським, «жива
бібліотека» за участю поліції та влади, зустріч із поліцейським,
круглий стіл, брифінг або прес-конференція, театралізована рольова гра, кіносеанс, вулична акція, візит аудиторії до департаменту патрульної поліції та візити патрульних до дитячого садка
або школи).
Організатори приділили увагу методичній підтримці проекту і
видали зручний посібник для фасилітаторів та інформаційні буклети з інструкціями до кожного з десяти форматів. Згодом бібліотеки
отримали комплект із матеріалами для проведення заходів.
Для координування діяльності під час реалізації заходів,
підготовки документальної та фінансової звітності організатори
проекту оголосили конкурс серед громадських організацій міст,
в якому у Дніпропетровську було обрано Обласну молодіжну
громадську організацію «МІКС» (Молодіжні ініціативи крокують
світом).
Реалізація запланованих заходів почалась згодом після складання 17 січня 2016 року присяги та виходу на вулиці міста патрульних поліцейських.
Уже наприкінці лютого у відділі абонемента відбулась зустріч
із патрульними поліцейськими в форматі «живої бібліотеки».

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ, АКЦІЇ, ІНІЦІАТИВИ
До заходу були залучені вчителі та учні трьох найближчих шкіл,
викладачі та учні Дніпропетровського центру професійної освіти
та літні люди, що відвідують курси комп’ютерної грамотності
при бібліотеці. Розділивши учасників на дві групи по 12 осіб, почалося спілкування в режимі «запитання-відповідь» із кожним
поліцейським, який виступав у ролі «живої книги». Після десяти хвилин спілкування учасники груп за сигналом перейшли до
спілкування з іншою «живою книгою». В цей день присутні отримали відповіді на свої запитання від командира 4-ї роти 4-го батальйону Артура Сизона та інспектора Сергія Бондаря. Під час
спілкування була помітна присутність стереотипів із боку аудиторії
щодо представників охорони правопорядку, а найголовніше –
необізнаність щодо функцій нової патрульної служби. Незважаючи
на це, учасники залишились задоволені спілкуванням. Більшість
присутніх поділилась позитивними враженнями від заходу та висловила бажання долучитися до інших заходів проекту.
Наступний захід відбувся на початку наступного місяця – 10
березня. Це був круглий стіл під назвою «Відновлення довіри
громади: між надіями та сподіваннями», на який було запрошено представників патрульної поліції, місцевої влади та місцевої
громади для обговорення проблем, пов’язаних із забезпеченням
правопорядку у мікрорайоні, де розташований відділ абонемента. Присутні представники громади змогли висловитись і донести
як до патрульних, так і до представників влади суть актуальних
для мікрорайону проблем. Під час обговорення цих проблем була
висунута пропозиція про організацію подібних зустрічей із новими поліцейськими в різних установах із метою інформування патрульних про ситуацію у мікрорайоні та знайомства мешканців із
новими поліцейськими. В результаті зустрічі було запропоновано
створити графік заходів і оформити звернення до керівництва
патрульної поліції.
Темою для спілкування під час наступного заходу, який
відбувся 23 березня, стала робота патрульних поліцейських. Те, що
побачили запрошені учні Центру професійної освіти та викладачі
під час перегляду поліцейського реаліті-шоу «Патруль», стало приводом для роздумів. Після перегляду окремих сюжетів були цікаві
запитання. Аудиторію цікавила як сама процедура виїзду на виклики, так і обов’язки та компетенція патрульних. На запитання про
поверхневу перевірку поліцейські продемонстрували, яким чином
проводиться обшук і пояснили, коли застосовуються такі заходи та
дали декілька порад щодо поведінки в цих випадках.
Численні фотосесії та селфі з патрульними поліцейськими,
зроблені після заходу, переконливо свідчать про позитивні емоції,
які отримала аудиторія під час спілкування з новими поліцейськими.
Приміряти на себе ролі правопорушника, патрульного
поліцейського та спостерігача змогла молодь, яка навчається у
професійно-технічних навчальних закладах Індустріального району під час четвертого заходу, що відбувся 5 квітня. Аудиторія заходу була поділена на акторів і глядачів, які протягом години захопились обговоренням життєвих ситуацій на прикладі розіграних
сценок. Після гри актори ділилися враженнями від своїх ролей,
а глядачі висловлювали думки щодо поведінки героїв. Особливу
функцію у заході виконували патрульні поліцейські. Їхнім завданням було спостерігати за грою та відшукувати хибні дії акторів,
натомість пропонуючи альтернативні та правомірні варіанти
вирішення проблем.
За тим, що відбувалося під час заходу, у режимі відеозв’язку,
мали можливість спостерігати бібліотекарі та читачі міських
бібліотек Павлограда і Дніпродзержинська.
Останнім заходом проекту була зустріч школярів із
поліцейським, під час якої учні 6-го класу змогли поспілкуватися

з патрульними та отримати відповіді на різні запитання. Серед
них: про отримання хабарів, про застосування гумових кийків до
підлітків, про робочі будні, особисте життя, музичні стилі, іноземну
зброю, кумедні випадки на службі, фізичні дані тощо. Говорили і
про шкільних поліцейських.
До цього спілкування за допомогою Скайпу знову долучились
аудиторії у Дніпродзержинську, Павлограді та Нікополі, які також
отримали відповіді на свої запитання від поліцейських. Цікавою
для дітей була пропозиція проявити спритність, увагу та розумові
здібності у парних змаганнях з поліцейськими за допомогою
інтерактивної гри Kinect. Насамкінець заходу патрульні познайомили дітей із поліцейським автомобілем та іншими спеціальними
засобами. Із задоволенням і хлопці, і дівчата приміряли бронежилети та робили селфі з поліцейськими.
Усі заходи проекту відбувались у приміщенні відділу абонемента, були різноманітними за формою та розраховані на різні
категорії відвідувачів бібліотеки.
Під час кожного заходу відбувалося посвячення патрульних поліцейських у читачі бібліотеки – що символізувало наближення нової поліції до громади. Всі учасники заходів отримували
інформаційні листівки та іміджеву атрибутику (наліпки, значки,
магніти або сумки).
Про успіх проекту можуть свідчити його результати. Завдяки
п’яти зустрічам із поліцейськими більше про нову поліцію дізналось
близько 150 осіб, з яких понад 100 – учні шкіл і училищ, більше 20
– викладачі, близько 20 – пенсіонери.
Більше інформації про заходи цього проекту можна побачити у мережі «Фейсбук» на сторінці «Абонемент на
Байкальській» за посиланням – www.facebook.com/Абонемент-наБайкальській-1542674922660733
Гордійчук Н.П.,
завідуюча відділом абонемента
КЗК «ДОУНБ
Сухіна С.М.,
завідуюча сектором відділу абонемента
КЗК «ДОУНБ»
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СТОРІНКА МЕТОДИСТА
ОБЛАСНА КВІТНЕВА ШКОЛА МЕТОДИСТІВ НА НІКОПОЛЬЩИНІ

20–22 квітня 2016 року на базі КЗ «Нікопольська міська ЦБС
відбулась чотирнадцята квітнева школа для методистів бібліотек
Дніпропетровської області з теми: «Організаційно-методична робота: складові успіху в умовах викликів сучасності». Протягом цього часу методисти міських і районних бібліотек області знайомились з досвідом роботи нікопольчан.
У перший день у холі центральної міської бібліотеки гостей
щиро вітали Скіфська цариця, воїн, козак і Йосип Шор, прототип
Остапа Бендера. Вони представили Нікополь як місто з багатим
історичним минулим і культурним надбанням. Перед початком роботи школи всі присутні змогли познайомитись із відділами абонемента та читального залу, їх розташуванням, оформленням і
сучасним баченням роботи бібліотеки. З привітанням до гостейметодистів звернулись заступник міського голови Ольга Василівна
Коник, начальник відділу культури та туризму Лариса Миколаївна
Білоцерківська, директор КЗК «ДОУНБ» Надія Миколаївна Тітова
та ініціатор і організатор квітневої школи методистів, завідуюча
відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи
ДОУНБ Ірина Євгенівна Луньова.
У своєму вітальному слові Ольга Василівна наголосила, що
Нікополь багатий своєю історією. Дійсно, сьогодні влада і мешканці
міста намагаються зробити все, аби історію міста та держави передати наступним поколінням. Начальник відділу культури та туризму Лариса Миколаївна Білоцерківська закликала методистів після
квітневої школи об’єднувати сили та разом піднімати свідомість
народу. Також вона наголосила, що Нікополь готовий до співпраці
з іншими містами і районами області.
Змістовні виступи директора КЗК «ДОУНБ» Н.М. Тітової, заступника директора з наукової роботи Т.О. Абраїмової, завідуючої
відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи
І.Є. Луньової були присвячені проблемним питанням методичної
діяльності публічних бібліотек і методичним аспектам реформування бібліотечної галузі області. «Місце зустрічі – Нікополь»,
саме під таким гаслом розпочалося знайомство з інноваційною
творчою діяльністю бібліотек Нікопольського району. Змістовну
креативну роботу структурних підрозділів бібліотек представили
у своїх виступах-презентаціях директор КЗК «Нікопольська ЦБС»
О.В. Стовба, завідуюча методичним відділом О.А. Каракуша та
інші провідні фахівці ЦБС. Екскурсією до краєзнавчого музею та
екологічною акцією «Посадимо дерево дружби» було закінчено
перший день роботи школи. Незвично для усіх розпочалась автобусна оглядова екскурсія по Нікопольщині «Нікопольщина – край
п’яти Січей». Методисти із зацікавленістю знайомились з визначними місцями міста Нікополя, прослухали лекцію про кошового
отамана війська запорозького Івана Сірка, відвідали його могилу.
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Адвокаційний калейдоскоп «Методичний квітень 2016» був
представлений різноманітними ідеями методистів області, що варті
поширення. Методисти області представляли інформаційні часописи, бібліотечні альманахи, інформаційні бюлетені, віртуальні
газети, які готують і випускають у своїх бібліотеках. «Інноваційний
майданчик», тобто робота в командах, об’єднала методистів у форматах підготовки авторських книжкових інсталяцій «Книжкові сходинки весни-2016», створенні інформаційного репортажу про роботу обласної квітневої школи методиста в Нікополі та розміщенні
його у соціальних мережах, підготовці кращого плакату-мотиватора на підтримку читання, експрес-опитуванні «Нікопольські
зустрічі: бібліотека в житті мешканців міста». Всі учасники школи
методиста взяли участь у конкурсах на кращий постер (плакат) з
рекламою бібліотечних послуг, кращий методичний посібник року
та зв’язуванні стрічки спільних дій, яка символізує партнерство
методистів заради подальшого інноваційного розвитку бібліотек
регіону.
Закінчились заняття для методистів святковою вечерею у
Палаці Урочистих Подій. На початку вечора гості оглянули обрядову залу Палацу, познайомились з його історією та загадали бажання, пройшовши по червоній доріжці. Перемістившись до банкетного залу, бібліотекари подивились святкову програму, підготовлену
колективом закладу на чолі з директором Інною Дніпровою за участю представників народної творчості Нікопольщини.
Гості були у захваті від голосу Аліни Бурцевої, колоритності народного фольклорного гурту «Микитин Ріг» та веселих танцюристів
з народного ансамблю танцю «Радість».
На згадку про Нікопольщину кожен учасник квітневої школи
2016 отримав буклети про місто. Крім того кожен методист приготував подарунок для колеги – методиста з іншого населеного
пункту. Усі привезені подарунки були зібрані у два великих мішки,
а потім на святі пропонували кожному власноруч дістати сюрприз.
Приємні спогади про участь в обласній квітневій школі
методистів 2016 року ще довго теплою хвилею будуть розливатися у душах усіх присутніх методистів бібліотек області і стануть
поштовхом для нових ідей, концепцій і практик.
Луньова І.Є.,
завідуюча відділом наукової організації
і методики бібліотечної роботи КЗК «ДОУНБ»

СТОРІНКА МЕТОДИСТА
ЧИТАННЯ, НАВЧАННЯ, ДОЗВІЛЛЯ: ГРАНІ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ
Саме під такою назвою у приміщенні на базі Межівської
районної бібліотеки відбувся семінар для бібліотечних працівників
району.
Директор РКЗК «Межівська ЦБС» Лідія Давиденко зробила
детальний аналіз роботи бібліотек району, розповіла про сучасні
сервіси та послуги бібліотек, про створення центрів надання послуг при бібліотеках.
Було проведено районний конкурс «Успішна бібліотека –
2016». Щоб обрати кращу бібліотеку, її роботу оцінювали за
декількома критеріями: виконання завдань районного методичного центру, наповнення бібліотеки новими книгами, наданням сучасних послуг, проведення творчих заходів, співпраця з сільською
радою, будинком культури, закладами освіти.
Серед бібліотек району було названо найкращі: Слов’янська,
Новогригорівська та Веселівська сільськи бібліотеки. Вони були
нагороджені відзнаками «Успішна бібліотека – 2016».
Цікавими були успішні бібліотечні історії кожного з директорів
сільських бібліотек Межівщини. Виступаючі презентували
присутнім свою бібліородзинку, створили змістовні презентації,
сучасні видання та актуальні відео.
Підтримуючи акцію «Герої не вмирають», у СКЗК «Демуринська бібліотека» було створено презентацію-показ «Україна та її
сучасні герої», яку представила директор бібліотеки О.Я. Дейнега. «Золотою зернинкою» творчої ниви Богданівської бібліотеки
є лялька-мотанка. Директор СКЗК «Богданівська бібліотека»
В.Л. Мелешко розповіла про досвід роботи клубу за інтересами
«Лялька-мотанка». Ляльки цього клубу за інтересами були
представлені на районних, обласних та регіональних виставках.
Родзинкою в роботі СКЗК «Преображенська бібліотека» є зустрічі
з майстринями-вишивальницями села «Українські вишиванки –
наче райдуги світанки», які відбуваються як у стінах бібліотеки,
так і вдома у вишивальниць. Директор бібліотеки В.І. Томас
розповіла про вишивальниць с. Преображенка та представила
свою та їхні роботи. В Преображенській бібліотеці організовано
книжково-ілюстративну виставку «Доля рушника». І кожен із
відвідувачів може скласти своє уявлення про стиль і колористичні
особливості творчості преображенських майстринь. С.П. Петренко (Веселівська сільська бібліотека) представила презентацію
«Українська хата – стравами багата» і розповіла про українську
страву – затірку, адже традиція терти її у дерев’яному кориті залишилася у деяких селах Межівського району. З презентацією
роботи любительського об’єднання «Бісерне сяйво» виступила
Л.Г. Олійник (Новогригорівська сільська бібліотека). Навчаючись у
гуртку з бісерного рукоділля, діти вчаться конструювати, розробляти технологічні картки, схеми, виготовляти різноманітні композиції
з бісеру та фантазувати і творити. Про краєзнавчий музей села
Іванівка, який працює при бібліотеці, розповіла Л.Ф. Попцова, ди-

ректор СКЗК «Іванівська бібліотека». Вона повідомила про цікаві
зустрічі, які проводяться в музеї та про зібрані експонати.
Сьогодні Межівська районна бібліотека – це «модельна
бібліотека», яка трансформується відповідно з вимогами часу.
Бібліотека надихає, дивує, відкриває нові можливості, це центр
дозвілля та спілкування. Успішний досвід «Межівська районна
бібліотека: сходинки до успіху» в реалізації проекту «Межівська
бібліотека – центр творчої активності громади» – відеоролик представила О.І. Канівець, завідувач відділу обслуговування. Уже багато років поспіль плідною є робота любительського об’єднання
«Межівська сторона». Почути незнане, побачити прекрасне – це
стимул, це злет, це життя об’єднання. Бути героєм засідань любительського об’єднання стало престижно, адже Межівська районна бібліотека ініціює творчість мешканців району, допомагаючи їм
презентувати свою діяльність.
На семінарі бібліотекарям була запропонована відеопрезентація «Професія бібліотекаря», в якій наголошено, яким повинен бути сучасний бібліотекар.
По закінченні семінару відбувся професійний діалог.
Сподіваємося, що якість та ефективність заходів з підвищення
кваліфікації буде зростати. Збільшуватиметься кількість успішних
бібліотечних історій і охочих започаткувати нові проектні ініціативи.
Це створює умови для якісної зміни діяльності бібліотек, збагачує
та урізноманітнює наше професійне середовище.
Коваленко Л.В.,
провідний методист
РКЗК «Межівська централізована
бібліотечна система»
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ПОДІЇ
БІБЛІОТЕКАРІ ЄДНАЮТЬ УКРАЇНУ: ПРОЕКТ «МІНЯЮ БІБЛІОТЕКАРЯ»
(враження учасника)

Центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка м. Дніпродзержинська (нині – Кам’янське), маючи велике бажання познайомитись із досвідом своїх колег, взяла участь у конкурсі проектів
«Бібліомосту» для учасників професійних навчальних поїздок і
перемогла з проектом «Міняю бібліотекаря».
Львів і Дніпродзержинськ мінялися бібліотекарями з метою поширення інноваційних практик бібліотек, посилення ефективності
започаткованих партнерств.
Стартував проект у жовтні 2015 року. Бібліотекар центральної
бібліотеки для дітей м. Дніпродзержинська Інна Табакова вирушила до Львова.
Щодня зі Львова йшли листи, повні вражень від побаченого і
почутого. Сторінки блогу «Бібліопазли» кипіли від емоцій.
Львів-Дніпродзержинськ. Обмін, на перший погляд, нерівноцінний, але для нас дуже важливий – краще брати приклад і
вчитися у більш успішного і сучасного колеги, якою виявилася
провідний бібліотекар Центральної бібліотеки для дітей і юнацтва
м. Львова Тетяна Пилипець. Вона вразила нас масштабами своєї
особистості і ми вважаємо, що нам дуже поталанило з таким креативним бібліотекарем.
Ми хотіли показати колезі, що в невеликому місті також може
бути інноваційна і цікава бібліотечна робота, що в ньому живуть і
працюють талановиті та закохані в свою справу люди – від директора і бібліотекаря до дитячого поета і майстра петриківського розпису.
Програма перебування передбачала ознайомлення з досвідом
роботи колег, презентацію власних здобутків, проведення масового заходу, круглий стіл «Бібліотечний НЕформат та інновації».
Тетяна Пилипець тепло та поетично описала свої зустрічі з
містом і з бібліотеками, колегами, митцями. Наведемо декілька
слів Тетяни Пилипець з її електронного щоденника «День за
днем»: «Я запрошую у бібліотечну машину часу, щоб повернутися у славний козацький край, місто Дніпродзержинськ (далі див.
історична назва Кам’янське).
26 жовтня 2015 рік. Моя компаньйонка по проекту Інна Табакова заселила в готель «Олімпія» і доставила на місце моєї роботи –
в Центральну дитячу бібліотеку міста. І тут, у просторій будівлі,
під гігантськими петриківськими розписами, між чудовими колегами, я зрозуміла, що залишу і в цих краях частинку свого серця...
А далі калейдоскопом – Центральна доросла бібліотека
ім. Шевченка з унікальною галереєю, міський парк – об’єкт численних бібліоактивностей, «верхня колонія» – старе місто з
енергетичним Костелом, передзвони Храму Св. Миколая і Прометей, і Шевченко, і Ясюкович (засновник виробництва, шляхтич і
меценат), біля погруддя якого я осягнула особливу велич промислових пейзажів, таких непасторальних, але живих... і Голгофа, що
незримими стежками прокладена зараз у душі кожного українця...
На літературній вечірці я нарешті познайомилась з
безподібним письменником Олегом Майбородою (моя роди-
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на є давні фанати його «Не зовсім казок»), і з Оксаною Бугою,
дослідницею ономастики з Донецького університету...
27 жовтня 2015 рік. Ранок на каві з Кам’янським, Проспект
Героїв (ще одна можливість побачити очі Сергійка Нігояна, що
колись навчався тут), віртуальна мандрівка «Львів романтичний» з майстернею батярських вуалеток, участь у засіданні
краєзнавчого клубу і вже легендарне інтерв’ю для місцевих новин
і...... мандрівка в екопоселення Курилівка, яке зручно вмістилось
поміж берегами Дніпра, де я навернулась до нового кохання –
коників! Як я тепер розумію Софі-Марію Сєдову з її пристрастю
до цих благородних тварин... Дякую! Дякую! За такий день!
28 жовтня 2016 рік. м. Дніпропетровськ. Масштабний і
героїчний. Як сам Дніпро. Суцільне одкровення – Центр єврейської
культури «Менора» з меморіалом пам’яті жертв Голокосту і Синагогою «Золота Роза», яка знову прив’язує історії наших міст
до купки...
Оглядовий майданчик «Менори» – особлива візія, яка
перехоплює подих...
Найдовша набережна з кумедними скульптурними новотворами, архітектура мегаполісу, парк Шевченка і маса топонімів,
які, сподіваюсь, скоро стануть минулим і я знову повернусь сюди
вже на бульвар Яворницького...
Казковий будиночок Обласної дитячої бібліотеки з такими
мімішними відвідувачами і інтер’єрами, що почуваєшся дитиною.
Центральна бібліотека міста – фундаментальна, серйозна. Така личить мегаполісу. Вразила бібліотечним буфетом і
величезним списком «свіженької» періодики. Було змістовно.
Професійно. Надихнулась, забрала до Львова багато ідей...».
Проект «Міняю бібліотекаря-1» закінчився, ми отримали море
позитивних вражень, познайомили колегу зі своїм містом і краєм,
почули від неї про яскраве і насичене культурне, літературне,
бібліотечне життя Львова і сподіваємось, що і ми залишимось в
приємних спогадах Тетяни Пилипець.
А ми вже почали мріяти про наступну подорож. Шукали
інвестора, який би підтримав нашу ідею обміну бібліотекарями. І
ми його знайшли. Це Платформа національних обмінів, куди ми
і направили свій проект «Міняю бібліотекаря-2». Але цього разу
мінялися з бібліотеками Івано-Франківщини.
Чому саме бібліотеки Івано-Франківщини? Тому, що відвідавши
в 2015 році вперше бібліотеки Івано-Франківська, Калуша, Яремчи, Долини, Надвірної захотілося ще раз надихнутися енергією
своїх колег, врешті-решт обмінятися досвідом і обговорити деякі
проблеми бібліотечного життя.
Протягом 5 днів бібліотекарі Івано-Франківщини та
Дніпропетровщини пізнавали особливості культури, архітектури та
світогляду один одного. Реалізована велика туристична, культурна
та професійна програма для обох бібліотекарів, лейтмотивом якої
стало подолання стереотипів «Схід-Захід», адже бібліотечні мости
єднають Україну!
Відбулися зустрічі з бібліотечною спільнотою Тисмениці, Городенки, Коломиї, обмін досвідом та інноваціями.
З 7 по 11 липня 2016 року директор Тисменицької
централізованої бібліотечної системи Ірина Мельник відвідала
бібліотеку ім. Т.Г. Шевченка м. Кам’янського, Кам’янську центральну бібліотеку для дітей, Дніпровську центральну бібліотеку
та Нову бібліотеку на вул. Шнеєрсона у м. Дніпро. Взяла участь у
бібліотечних заходах: «Книжковій інтервенції» – презентації понад
2000 нових книжок, вечірці на книжковому подвір’ї бібліотеки, переглянула виставу академічного музично-драматичного театру ім.
Лесі Українки, подорожувала історичними місцями Кам’янського.
Відвідала музей історії міста, народний музей Дніпровського
металургійного комбінату, пройшлася Верхньою колонією, оглянула Костел Святого Миколая, Свято-Миколаївський собор,
архітектурно-скульптурний комплекс «Голгофа».
З 12 по 16 липня 2016 року директор Кам’янської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка Тетяна Герасюта подорожувала бібліотеками
Івано-Франківщини.
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Зустрічі відбувалися не лише з бібліотекарями, але і з
краєзнавцями, музейними працівниками, літераторами, громадськими діячами, користувачами бібліотек, представниками влади
Тисмениці, Городенки, Коломиї.
У Тисмениці зустріч відбувалася у форматі круглого столу в районній бібліотеці. Обговорюючи болючі питання: втрату
тяжіння до читання, залежність від Інтернету, обмеження живого
спілкування, падіння моралі, ми шукали шляхи вирішення складних питань, що з ними стикнулися українські книгозбірні.
Незважаючи на обмежений час, я встигла оглянути музей
історії Тисмениці, відвідала Криївку УПА в с. Клубівці, де місцевий
краєзнавець Йосип Карпів ознайомив з історією визвольної боротьби УПА за незалежність на Прикарпатті, а я розповідала
про ОУНівське підпілля нашого міста під час окупації німецькими
фашистами, а потім із задоволенням познайомилась з роботою
бібліотек с. Ямниці, Лисець, Чорнолізці.
Городенківська центральна районна бібліотека ім. Л. Мартовича незвичайна бібліотека. Тут добре співіснують автентика
і сучасність. Будівля бібліотеки, якій понад 100 років, мабуть, й
зберіглася тому, що там знаходиться бібліотека. На першому
поверсі все дихає любов’ю до рідного Покуття: вишукані килими,
портьєри, посуд, приладдя побуту чудово доповнюють книжкові
багатства. Відділ краєзнавства, а я перш за все звертаю увагу на
те, як працює саме краєзнавчий відділ будь-якої бібліотеки, це
дійсно інформаційний і ресурсний центр Покуття.
Дуже багато зусиль докладають бібліотекарі й вихованню
патріотизму городенківців.
Колеги використовують різноманітні заходи: художні виставки,
літературні вечори, презентації, концерти, творчі вечори, конкурси.
Успішно працює Галерея митців Покуття. Я скористалася нагодою
і відвідала майстер-клас Роксолани Бичай, яка зачарувала мене
своїм мистецтвом бісероплетіння. Разом із онукою пані Роксолана

творить дива. А ще тут працює справжнісінький стаціонарний ляльковий театр, де за акторів працюють дитячі бібліотекарі і це в них
добре виходить, навіть на гастролі виїжджають до сусідських сіл.
Літературна вітальня – місто зустрічей митців Городенки будьякого віку і будь-яких жанрів. Мабуть, у цьому славетному місці не
можна по-іншому.
Коломия – це кохання з першого погляду. Тут все мені
подобається: архітектура, музеї, фестивалі, побут, говірка, їжа,
аромат старовини. Це – одне з найцікавіших, найкрасивіших і
найзатишніших міст у Західній Україні. І одне з найбільших (61 тисяча людей – для Заходу це – ого-го!). Більшість будівель перебуває
у хорошому стані, їх відреставровано та відремонтовано. Це
світле, затишне, привітне місто – майже часточка Львова.
Мої колеги з центральної районної бібліотеки були дуже
заклопотані, бо готувались до XIV Міжнародного фольклорноетнографічного фестивалю «Коломийка-2016», який відбувся
24 липня в с. Королівка, проте приділили мені певного часу і показали свої доробки: книжки, календарі, етнографічні нариси і,
звісно, місто.
Час промайнув непомітно. Закінчилася і моя подорож.
Під час спілкування з колегами виявилося велике бажання
щодо подальших зустрічей і обмінів не лише бібліотекарами й читачами, краєзнавцями, митцями. Такі обміни сприяють поширенню інноваційних практик між бібліотеками, ефективній співпраці,
промоції бібліотечних установ та подоланню стереотипів «СхідЗахід». Виявилось багато спільних проблем, однак і цікавих ідей
їх вирішення.
Герасюта Т.І.,
директор КЗК «Кам’янська
централізована бібліотечна система»

БІБЛІОТЕКИ ВОГНИК СВІТИТЬ НАМ
У
селі
Горянівське
Кіровської
селищної
ради
Дніпропетровського району після капітального ремонту привітно
відкрила двері сільська бібліотека – острівець національної культури, народних традицій, хранителька історії рідного села. Бібліотека
для мешканців села є територією духовності, знань, помічником в
освіті, професійному становленні, організації дозвілля.
Горянівська сільська бібліотека була відкрита в селі в далекому 1958 році. Її першим бібліотекарем була Лідія Рубан, яка
після закінчення Мелітопольського училища культури 18-річною
дівчинкою вперше ступила на поріг Храму книг і натхненно пропрацювала в Горянівській сільській бібліотеці 38 років!
У 1976 році Горянівській бібліотеці було присвоєно звання «Бібліотека відмінної роботи». Велика увага в бібліотеці
приділялась краєзнавчій роботі. Ще з 1959 року розпочато ведення альбому «Історія села Горянівка». При бібліотеці діють колектив художньої самодіяльності «Джерело» та дитячий клуб за
інтересами «Сонечко».
Завідуюча бібліотеки Любов Книш працює з 2003 року і неодноразово була нагороджена почесними грамотами, дипломами
за сумлінну роботу. Бібліотечний книжковий фонд сьогодні складає
8000 книг! Він щорічно поповнюється за рахунок коштів районного бюджету. У минулому році бібліотека отримала 300 книг. В
результаті благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу» минулоріч
читачі зібрали й подарували Горянівській бібліотеці 150 примірників.
Є чим пишатися сьогодні завідуючій, із 1600 мешканців у селі
понад 500 є активними читачами. «А зараз, коли бібліотека стала
такою красивою та теплою, я впевнена, що ще більше з’явиться
бажаючих завітати до бібліотеки за розумною книжкою чи доброю
порадою». Це такий надзвичайний подарунок нашим жителям,
особливо дітям, які вчаться з мудрих книг, як у світі жити, я вам
не можу передати скільки радості відчуваю я та всі, хто любить
книгу в цей прекрасний день» – оптимістично та мрійливо говорить
Любов Книш.
На знакову для села подію завітали Кіровський селищний голова Василь Гезь, голова Дніпропетровської райдержадміністрації

Артем Фісунов, депутат обласної ради Віктор Шинкевич, керуючий справами Дніпропетровської районної ради Віталій Жеганський, депутати районної ради Олександр Дейнека, Віра Джур, начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій
райдержадміністрації Вікторія Чередниченко, завідуюча центральною районною бібліотекою Галина Гаврилова. Багато слів подяки
лунало на святі на адресу почесних гостей, завдяки яким і стало
можливим це прекрасне свято.
У колі дружньої родини присутні та гості радісно, з піснями й
українськими танцями, щирими словами привітань відсвяткували
день відкриття оновленої бібліотеки – осередку культури у селі
Горянівське.
Гаврилова Г.І.,
директор КЗ «Дніпропетровська
центральна районна бібліотека
Дніпропетровської районної ради»
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ПОДІЇ
«НОВА ХВИЛЯ»: IV ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА АДВОКАЦІЇ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ
Сьогодні нікого не здивуєш, що бібліотекар відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів може створювати рекламні ролики про бібліотечні послуги, розповідати читачам про новинки літературного життя, організовувати
цільову аудиторію та проводити для неї тренінги з працевлаштування за допомогою Інтернету, навчати людей «золотого віку»
комп’ютерної грамотності. При цьому старанно виконувати основні обов’язки – створювати електронний каталог на фонд
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія та сканувати рідкісні краєзнавчі книги
для повнотекстової електронної бібліотеки «Дніпропетровщина». Саме така наша Маріанна Неділько. Вона задіяна в багатьох
бібліотечних проектах і всюди демонструє успіхи. Тому була рекомендована для участі в IV Всеукраїнській літній школі адвокації
для бібліотекарів «Нова хвиля». Маріанна діліться своїми враженнями з колегами.

***
21 червня 2016 року стартувала IV Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів «Нова хвиля». Сонячного ранку її
учасників та тренерів гостинно зустріли співробітники Херсонської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара на чолі
з директором Н.І. Коротун. Була проведена надзвичайно цікава
екскурсія по бібліотеці для учасників школи. Бібліотека вразила
своїми просторими приміщеннями, сучасним технічним оснащенням та надзвичайним краєвидом, що відкривався з її вікон.
Але час було вирушати до смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області, на мальовниче узбережжя Чорного моря,
де і відбулося офіційне відкриття школи – пролунав перший
дзвоник від Президента УБА Ірини Шевченко. Учасники школи: її
організатори – керівники УБА, тренери – відомі бібліотекознавці,
директори обласних бібліотек, молоді бібліотекарі з різних куточків
України познайомилися, поділилися своїми враженнями від побаченого та пережитого в перший день. Мені, бібліотекарю обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських
Кирила і Мефодія М.Я. Неділько, пощастило тиждень знаходитися та спілкуватися в колі метрів бібліотечної справи. Кожен
день літньої школи адвокації розпочинався з ранкової зарядки.
Розім’явшись та поснідавши, ми рушали за новими знаннями!
Тематика занять спочатку трохи налякала складністю, але все
було організовано так, що молоді бібліотекарі відчули впевненість
у своїх силах.
Під час навчання ми слухали лекції талановитих тренерів:
Віри Загуменної – «Адвокація: представлення інтересів
бібліотек», Світлани Барабаш – «Зовнішні комунікації та PR» та
вивчали розвиток партнерських стосунків разом із Ларисою Луговою. Плідно працювали над новою Програмою УБА з адвокації на
2017–2021 рр. з Іриною Шевченко.
Поважні тренери надали нам простір для самостійних дій.
Озброївшись теоретичними знаннями, ми йшли на пляж проводити «польові» бібліодослідження «Літо. Пляж. Бібліотека»,
мета яких – аналіз роботи бібліотек шляхом опитування. В нашій
бібліотеці мені доводиться частенько брати участь в опитуванні
городян. А щоб на пляжі… Дуже незвичайно! До речі, на відміну
від «вуличних» опитувань люди на пляжі охочіше відгукуються
на розпитування, спілкування з ними вийшли більш емоційними і
відвертими. Дуже порадувало те, що майже всі респонденти читають і є користувачами бібліотек.
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Спека, комарики не завадили продовжувати активну роботу.
Виконувати практичні завдання на пляжі – це супер-завдання!
Відпочиваючі на пляжі люди із захопленням сприйняли флешмоб
бібліотекарів «Читай! Формат не має значення», навіть медузи виявили бажання читати! Після цього найбільш активні «пляжники»
підходили, щоб розпитати про нові бібліотечні послуги. Ми залучили дітей, що відпочивали у таборах, до бібліорозваг на узбережжі
моря. З піску виліпили символічну книгу, біля якої дітлахи з радістю
фотографувалися. Сміх, веселощі і у дорослих, і у дітей! Так працювала літня школа адвокації!
Як швидко плине час, по закінченню навчання кожен учасник
IV Літньої Школи адвокації отримав сертифікат і подарунок від колег. Також директор Школи Лариса Лугова зробила персональний
бібліоастропрогноз для кожного школярика… тепер чекаємо на
здійснення прогнозу!
Я зробила для себе декілька важливих висновків: участь у
таких заходах розширює коло професійного спілкування, завдяки
«школі» ми отримали можливість побачити свою країну з іншого
боку, познайомитися зі своїми колегами з різних куточків України
та поспілкуватися з ними.
Відтепер у мене з’явилися нові друзі – бібліотекарі зі Львівської,
Вінницької та Київської областей.
Зустрілися ми як колеги, а прощалися друзями, однодумцями,
не обійшлося без сліз обіймів, усмішок і обіцянок повернутися.
Ми неформально спілкуємося, обмінюємося думками щодо
бібліотечного життя…
Престиж бібліотечної професії для мене виріс у рази завдяки
спільній роботі з поважними спеціалістами – вченими та практиками бібліотечної галузі України.
І нарешті, у мене по поличках розкладені дії, які необхідно
вживати для організації адвокаційної роботи в бібліотеках.
Дякуємо школі за нові враженнями, ідеї та знайомства!
Сподіваюсь, що отримані навички та знання стануть у пригоді для
мого професійного зростання.
Неділько М.Я.,
бібліотекар I категорії КЗК «ДОУНБ»

АНОНС
СТАРТУЄ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ - 2016
29 листопада 2016 року в приміщенні Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія
(вул. Ю. Савченка, 10) відбудеться регіональна міжвідомча науково-практична конференція «Публічні бібліотеки
Дніпропетровщини в системі збереження історичної пам’яті, вивчення та розвитку місцевої культури»
У межах конференції планується:
• проведення пленарного та секційних занять
• професійний майданчик: презентації інноваційних проектів, електронних продуктів з краєзнавства
• підведення підсумків конкурсу на кращий краєзнавчий електронний продукт «О, рідна земле, люба моя нене!»
та відзначення переможців
• виставки-презентації документів з краєзнавства
• дискусії, обговорення, виступи краєзнавців
• віртуальні екскурсії Дніпровським краєм
На конференції обговорюватимуться питання бібліотечного краєзнавства в секціях
Секція 1: Бібліотечні ресурси, послуги, науково-методичне забезпечення

• формування інформаційних ресурсів бібліотек: фонд краєзнавчих видань; корпоративна каталогізація; створення повнотекстових електронних колекцій, баз даних, каталогів, інших інформаційних продуктів
• створення бібліотечних послуг та сервісів: інформаційне обслуговування користувачів регіону; віртуальна довідкова
служба бібліотек; служба електронної доставки документів
• науково-методична та дослідницька діяльність бібліотек з питань краєзнавства
Секція 2: Бібліотека та громада: досвід взаємодії

•
•
•
•
•

сучасні підходи до формування соціокультурного образу регіону
елементи музейної діяльності як частини краєзнавчої роботи бібліотек
соціокультурні програми та проекти бібліотек
краєзнавчий туризм
комунікації бібліотек з партнерськими організаціями: спільні заходи, волонтерський рух

Інформаційний лист про науково-практичну конференцію розміщений на веб-сайті бібліотеки http://www.libr.dp.ua
Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції !
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