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бібліотечної асоціацїї 
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 За підтримки Дніпропетровської 

                       бібліотечної  асоціацїї 
 

 

Програма 

обласної літньої школи  

 

 
 

Молодий бібліотечний лідер  

Дніпропетровщини – 2018 
 

19 - 22 червня  2018  року 

 

 

 

 

 

 

Дніпро-Кринички 

    2018 

 



 

ІІ обласна   літня школа “ Молодий бібліотечний лідер 

Дніпропетровщини – 2018” 

19 червня 2018 року 
вівторок 

1000-1100    Заїзд, зустріч, реєстрація  та  спілкування  учасників  обласної  літньої школи 
                  (приміщення КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 
                    ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія» м. Дніпро, вул.  
                        Ю. Савченка,10 , ( I поверх) 
 
1100-1330     Відкриття  IІ літньої школи. Знайомство. Презентації учасників 
1330-1400     Кава-пауза 
1400-1700     Робота в групах, майстер-класи, тренінги     
1700-1800     Поселення в готель «Свердловськ» 
1800-2000      Культурна програма   
  

20 червня 2018 року 

Середа 

 

900-1030      Трансфер до смт. Кринички . Зустріч біля  
     центральної  районної бібліотеки  

1030-1100     Кава-пауза 
1100-1300    Робоча програма   
1300-1400    Обідня перерва  
1400-1600    Бібліотечний  автобусний  non-stop  

    “Історичними стежками Криничанщини “  
1600-1800       Робоча програма  
1800-1900     Вечеря 
1900 -2000   Трансфер до смт. Кринички 
2000-2030     Поселення в готель  ’’Казанок’’ 
 

21 червня 2018 року 

 четвер 

800-830        Ранкова фізкультхвилинка  

830-900        Сніданок  

900-940        Від’їзд   на базу відпочинку “Весела Роща”. 

940-1300     Робоча програма 

1300-1330   Обідня перерва   

1330-1530    Самостійна робота у форматі фріланс  

1530-1800    Робоча програма  

1800-1900  Від’їзд   у смт.Кринички  

1900-2100  Бібліотечна молодіжна вечеря 

2100-2200  Самостійна робота у форматі фріланс  
  

22 червня 2018 року 

п’ятниця 

800-830        Трансфер від готелю  ’’ Казанок’’ до смт. Кринички  

830- 930       Сніданок 

930               Трансфер від смт. Кринички до м. Дніпро 



 

 
 

19  червня  2018 року 

вівторок  

1100-2000 

 

 Відкриття обласної літньої школи молодого бібліотечного лідера  
Тітова Надія Миколаївна, директор   КЗК «ДОУНБ» 

 Луньова Ірина Євгенівна, завідуюча відділом наукової   організації і  

       методики бібліотечної роботи КЗК «ДОУНБ» 

 

 Екскурсія - презентація обласної наукової 

Логвінова Альона Володимирівна, бібліотекар ІІ категорії відділу 

        читальних залів КЗК «ДОУНБ» 

 

 Ми – команда молодих! 

Літня  зустріч - знайомство учасників школи 

чайна пауза 

1330-1400 

 

Тренінги від фахівців обласної наукової 

 УДК- перегони: квест-подорож  

Кучугурна Галина Григорівна, головний бібліотекар  відділу наукової  

                       обробки літератури та організації каталогів  КЗК «ДОУНБ» 

 

Неділько Маріанна Яківна, провідний бібліотекар  відділу наукової  

                       обробки літератури та організації каталогів КЗК «ДОУНБ» 

 

Шипілова Тетяна Маратівна, бібліотекар І категорії відділу наукової 

                       обробки літератури та організації каталогів КЗК «ДОУНБ» 
 

 Створюємо  інтерактивні публікації: електронна  газета  

                        Крупій Ганна Яківна, заступник директора з  автоматизації 

                                                    бібліотечних процесів КЗК «ДОУНБ»  

 

 Фотографування: корисні поради  

                       Мушинський Ігор Анатолійович, інженер- програміст КЗК «ДОУНБ» 

 

 Нові комп’ютерні технології в практиці роботи бібліотек:  3D - принтер 
     Баранов Антон Олегович, провідний інженер- програміст КЗК «ДОУНБ» 

 
Історичні подорожі містом  Дніпро 

пішохідна прогулянка з краєзнавцем Максимом Кавуном 

 

 

 

Обласна   літня  школа молодого бібліотечного лідера  - 2018 

 



 
 

 

20 червня 2018 року 

середа 

9 00- 2030 

Місце зустрічі – Кринички 
 

 Привітання учасників літньої школи 

 Гапіч Олег Васильович, голова Криничанської райдержадміністрації 

   Кобзар Наталія Станіславівна, голова Криничанської районної ради 

Дмитренко Тетяна Миколаївна, начальник відділу   культури, туризму,   

                         національностей і релігій Криничанської райдержадміністрації 

Бобошко Тетяна Іванівна , директор КЗК Криничанської районної ради 

                        “ Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих” 

 

Молоді Криничанські  “БІБЛІО- ПАНІ “ 

(молодіжний  креативний  флешмоб) 

 

 Бібліотеки  Криничанщини  в сучасному форматі: професійні ідеї, успішні  

практики 

   Бобошко Тетяна Іванівна, директор КЗК Криничанської районної ради   

                                     « Криничанська центральна районна бібліотека  для дорослих» 

 

Зустріч для Вас 

 Пархоменко  Сергій  Валентинович, громадський діяч  Криничанщини ,  

            краєзнавець 

 Криничанський район : віхи історії   
( до 95 річчя від дня  створення ) 

 

 Пархоменко  Юрій  Валентинович, громадський діяч Криничанщини,  письменник   

 

   Презентація книг: 
 “Із  чистих  криниць  пам’яті серця” 

 “Виміри життя” 
 

“Петриківка – Кринички” 

(скайп – привітання  бібліотечних працівників) 

 

перерва на обід 

1300- 1400 

 

 

Обласна   літня  школа молодого бібліотечного лідера  - 2018 

 



 

 
 

“Історичними  стежками  Криничанщини” 

( Бібліотечний   автобусний   non-stop) 
 

 РКЗК “ Криничанський  історико- краєзнавчий музей”  

 Свято –Михайлівський храм – пам’ятка історії (с. Іллінка)  
 

“ с. Семенівка - душі моєї окраса “ 

 Свято Вознесенський собор – пам’ятка історії національного значення  

 ( с.Семенівка) 

 
 Вечірня зустріч  із Семенівським сільським головою Карпюком І. С. та   

громадою села 

 
 Благодійна  акція “ Нові книги від бібліотечної молоді Дніпропетровщини 

читачам громади” 

 
 Шлях до успіху пролягає через бібліотеку  : презентація - знайомство  з сільською 

бібліотекою  

Дробенко  Олена Володимирівна, завідуюча  

   КЗ «Семенівська сільська бібліотека  
 

21 червня 2018 року 

четвер 

8 00- 2200 

( база відпочинку “ Весела Роща “) 

 
 Ранкова  фізкультхвилинка 

 Сніданок 

 

Молодий бібліотекар 3D: 

“Думаючий. Діючий. Делікатний “ 
(Активна форма навчання у форматі бібліотечної кав’ярні) 

 

Майстерня школярів. Робота в групах. 

Презентації командних проектів 
 

Модератор: 

Луньова Ірина Євгенівна, завідуюча відділом наукової організації та 

 методики бібліотечної роботи КЗК «ДОУНБ» 

 

перерва на обід 

1300- 1400 

 

Обласна   літня  школа молодого бібліотечного лідера  - 2018 

 



 

 

 

 

 

Креативний  майданчик  молодих : ідея , реалізація 

 

 Знаю сам - навчу тебе - тренінги від учасників  школи під відкритим небом  
 Майстер-класи   від молодих бібліотечних майстрів  
 Разом нас багато: флешмоби від учасників   школи  

 

 Фабрика інновацій : презентація випускних   командних  
 проектних робіт  

 ( виступи учасників школи, обговорення нових ініціатив, ідей та  пропозицій ) 

 Разом  нас  багато : бібліотечний молодіжний  танцювальний   флешмоб    
біля  озера  

”Бібліотека нас єднає” 

 

Закриття літньої школи. Вручення сертифікатів. 

“ Ми – команда” :  селфі  молодих для випускного альбому 

o “Скринька побажань “ 
o Бібліотечна  молодіжна вечеря 

  

 

22 червня 2018 року 

п’ятниця 
 

 

800           Трансфер від від готелю  ’’ Казанок’’ до смт. Кринички 

900- 930  Сніданок  

       930           Трансфер від смт. Кринички до м. Дніпро  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна   літня  школа молодого бібліотечного лідера  - 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пам’ятка 

учасника обласної літньої школи  

молодого бібліотечного лідера 

 
 

  Будь активним учасником – від тебе залежить ефективність роботи 
 

 Будь позитивним та доброзичливим – від тебе залежить настрій та 
атмосфера 

 

 Будь витривалим – на тебе чекає робота в командах 
 

 

Не забувай підкріпитися! 

Не забувай працювати постійно! 

Фотографуй, спілкуйся, відпочивай у роботі! 

Бажаємо успішної роботи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласна   літня  школа молодого бібліотечного лідера  - 2018 

 

Відділ наукової організації та методики 

бібліотечної роботи КЗК «ДОУНБ» 

e-mail: metod@libr.dp.ua 

 



 

 

  

 

 Кількість бібліотек – 1 853 
 Спеціальних і спеціалізованих – 1 187 

 профспілкових – 19 
 науково-технічних – 35 
 вищих навчальних закладів – 91 
 шкільних – 918 
 інших – 124 

  
  Публічні бібліотеки системи Міністерства культури — 666 

у т. ч. 
 КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека  
      ім.  Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія» 
 КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М.Свєтлова» 
 КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей» 

 
 Кількість ЦБС – 23 

 кількість бібліотек, що об’єднані в ЦБС – 364 
 кількість бібліотек, що не входять до  складу ЦБС – 299 
 з них, що входять до ОТГ – 237 

 
 Бібліотек – 663  у т.ч.: 

 центральних для дорослих – 33 
 центральних для дітей – 29  
 у сільській місцевості – 458 

 
 Загальна площа приміщень – 97 076 м2 
 Загальний фонд документів – 13 241 559 прим. видань 

                                                        у т. ч. 

 в ЦБС – 9 874 608 прим. видань 
 в сільських бібліотеках – 2 911 073 прим. видань 
 
 Користувачів –  783 435  чол.  
 Відвідувань – 5 240 217  чол. 
 Документовидача–  15 752 793 прим. видань 
 

 Комп’ютеризовано бібліотек – 352 
 Мають доступ до Інтернету – 283 
 Мають електронну пошту – 245 
 Мають доступ до зони Wi-Fi - 149 
 

 Бібліотечний персонал 
 Всього бібліотечних фахівців – 1 572 чол.  
 зі спеціальною бібліотечною освітою – 949 чол. 

 

Обласна   літня  школа молодого бібліотечного лідера  - 2018   

 


