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І знову до нас на поріг завітав щедрий на свята вересень, і ми маємо гарну нагоду зібратися
усією громадою, щоб відзначити всі разом День
нашого неповторного, чарівного міста на Дніпрі
та ще одне важливе для нас вересневе свято –
Всеукраїнський день бібліотек. У цей день кожен
із нас відчуває себе частиною великої родини.
Традиційне свято «Бібліотеки Дніпропетровщини
запрошують на побачення» об’єднує усіх, кому
дорогий Дніпропетровськ, його героїчне минуле
і трудове сьогодення, кого не перестає приємно
дивувати цей мегаполіс культурного розмаїття,
усіх, хто любить книгу та бажає мати оперативний доступ до різноманітної інформації.
Бібліотеки Дніпропетровщини неодноразово демонстрували свій різноманітний творчий та ініціативний потенціал, беручи участь у
розбудові інформаційної інфраструктури регіону,
формуванні позитивного іміджу бібліотечних
закладів області, позиціонуванні бібліотек регіону
на всеукраїнському рівні. Нині бібліотеки є тією
потужною інституцією, яка впливає на свідомість
громадян через власні ресурси та професіоналізм
бібліотечного персоналу. Еволюція місії сучасної
бібліотеки відбувається за рахунок кардинального переосмислення її інформаційної функції,
акумулювання зовнішніх та створення власних
інформаційних ресурсів, надання користувачам
доступу до національних і світових мереж.
Нової якості набуває і сучасна професія
бібліотекаря. Сьогодні це не тільки зберігач документального культурного надбання, зосередженого у фондах бібліотеки, знавець книги, вихователь культури читання, а й аналітик, котрий вміє
вести інформаційний пошук, оцінювати якість
інформаційних ресурсів, навігатор і посередник у системі комунікацій, і традиційно відданий
справі подвижник, професіонал, надійний і безкорисливий порадник користувача.
Бібліотекарі Дніпропетровщини завжди були
флагманами у впровадженні всього нового, передового, що сприяє інноваційному розвитку регіону.
Два роки поспіль (2012, 2013 рр.) саме бібліотеки
Дніпропетровщини вибороли почесні звання
«Краща бібліотека року» у Всеукраїнському
конкурсі бібліотек (Дніпродзержинська міська
бібліотека ім. Т.Г. Шевченка та Дніпропетровська

ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і
Мефодія). Також в останні роки велика кількість
бібліотек області отримала низку нагород у багатьох престижних конкурсах та проектах, зміцнили
свою матеріально-технічну базу та запропонували своїм читачам нові форми обслуговування.
Внесок бібліотек у розвиток культури,
духовності, розбудову незалежної української
держави беззаперечний, сучасні бібліотеки –
невід’ємна складова вітчизняної культури, де
зберігаються нетлінні скарби людства, формується
майбутнє нації. Бібліотеки сьогодні виходять 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.
Закінчення на с. 2

ВІТАЄМО!
Закінчення. Початок на с. 1
Напередодні професійного свята хочу щиро привітати всю
бібліотечну громаду Дніпропетровщини. Високу місію сприяння
просвітництву, підвищенню інтелекту нації, збереженню культурних надбань, звичаїв, традицій нашого народу, духовної спадщини людства за допомогою книги та інших джерел інформації ви
виконуєте чесно і професійно. Усім вам, щедрим сіячам знань,
бажаю життєвої наснаги, благополуччя, успіхів в усіх починаннях, здійснення мрій і задумів, вдалих вам творчих проектів. Нехай завжди з вами будуть віра, надія, любов, а ваша натхненна
праця, високий професіоналізм та наполегливість будуть щедро
винагородженні щирою вдячністю читачів. Прийміть низький уклін

за вашу щоденну кропітку благородну працю, творчий неспокій, за
те, що ви засіваєте у стінах своїх бібліотек добірні зерна людської
мудрості, де зростають розумні й допитливі шанувальники книги.
Зичу вам примноження творчих здобутків, міцного здоров’я вам і
вашим родинам, матеріального благополуччя, мирного неба. Нехай збудуться всі плани і задуми, кожен день вашого життя буде
світлим та радісним, а доля – щасливою.
Зі святом вас, дорогі колеги!
Н.М. Тітова,
голова Дніпропетровської бібліотечної асоціації,
директор ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських
Кирила і Мефодія, заслужений працівник культури України

ЩИРО ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ ПРОГРАМИ БІБЛІОМІСТ 2015!
Конкурс «Програма професійних навчальних поїздок:
вивчення досвіду провідних бібліотек України»
Івано-Франківськ (квітень 2015 р.):

• Герасюта Тетяна Іванівна, директор КЗ «Централізована

бібліотечна система м. Дніпродзержинська»;
• Безрукава Катерина Миколаївна, редактор методико-бібліографічного відділу Центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС».
Львів (травень/червень 2015 р.):

• Завалипіч Олеся Валеріївна, бібліотекар абонементу

Петриківської районної бібліотеки КЗК «Петриківська ЦБС»;
• Насонова Оксана Анатоліївна, директор РКЗК «Петриківська ЦБС»;
• Дороніна Тетяна Юріївна, заступник директора з маркетингу та реклами Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка
КЗ «ЦБС м. Дніпродзержинська»;
• Бабічева Лариса Вікторівна, заступник директора по роботі з
дітьми Центральної дитячої бібліотеки КЗ «Павлоградська міська ЦБС».
Ужгород (червень 2015 р.):

• Дорофєєва Тетяна Володимирівна, провідний бібліотекар

Центральної міської дитячої бібліотеки КЗ «Централізована
бібліотечна система м. Дніпродзержинська»;
• Давиденко Лідія Григорівна, директор РКЗК «Межівська
ЦБС»;
• Борисенко Тетяна Володимирівна, методист Центральної
міської бібліотеки ім. Г.П. Світличної, КЗ «Павлоградська міська ЦБС».

«Конкурс для учасників професійних навчальних поїздок»
• Герасюта Тетяна Іванівна, Дніпродзержинська центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка. Проект: «Міняю
бібліотекаря» – це обмін між бібліотекарями туристичного Калуша
і промислового Дніпродзержинська. Як подолати стереотипи? У
чому таємниця бібліотечного креативу? 5 днів на межі. Чи витримає
новий бібліотекар життя у промисловому робітничому місті? А також, за що дніпродзержинські бібліотекарі не люблять соціум та
чого бояться порядні бібліотекарки з м. Калуша?
Мета: Поширення інноваційних практик Калуської центральної
бібліотеки для дітей, посилення ефективності започаткованих партнерств, промоція бібліотечних інновацій та позиціонування бібліотеки

як центру громади на новому місці в нових умовах. Тривалість проекту – 3 місяці. Бібліотекарка за обміном працює 5 днів за планом
та графіком роботи відсутнього колеги, який отримує по приїзді, веде
щоденник «День за днем», створює фото, відеозвіт, описує досвід,
який впровадила. Створює мапу інноваційних практик бібліотеки.
(Проживання в родинах бібліотекарів. Харчування, проїзд за рахунок
спонсорських коштів ТОВ «Тарон», ТОВ «ЗІП» м. Дніпродзержинська).
• Безрукава Катерина Миколаївна, Центральна
бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС», Дніпропетровська
область. Проект «БібліоМедіаЦентр» – започаткування єдиного
інформаційного центру на базі центральної бібліотеки з метою
створення умов для громадського діалогу про потреби електронних послуг і переваги їх використання; підтримати партнерство громадянського суспільства, місцевої влади і бібліотеки, які прагнуть
об’єднати зусилля і впровадити е-послуги у своїй громаді, а також
підвищити рівень використання населенням наявних е-послуг та
підвищенню інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування в місті Жовті Води.
Конкурс «Діалог у громаді»
Конкурс направлений на налагодження взаєморозуміння та
подолання розбіжностей у громадах на платформі відкритих,
безпечних і нейтральних публічних бібліотек.
• Дороніна Тетяна Юріївна, заступник директора з маркетингу та реклами Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка
КЗ «ЦБС м. Дніпродзержинська»;
• Спаріхіна Наталя Вікторівна, завідуюча відділом
методико-соціальної роботи та сприяння соціалізації молоді
Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова.
Конкурс «Обмін досвідом: надання послуг внутрішньо
переміщеним особам в бібліотеках»
Конкурс направлений на обмін досвідом з надання послуг
внутрішньо переміщеним особам в бібліотеках.
• Щушура Лілія Аркадіївна, завідуюча методичним відділом
Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка КЗ «ЦБС м. Дніпродзержинська»;
• Сафонова Наталя Василівна, бібліотекар Центральної
дитячої бібліотеки КЗ «Павлоградська міська ЦБС»;
• Богомазова Вікторія Миколаївна, бібліотекар Центральної
міської бібліотеки ім. Г.П. Світличної КЗ «Павлоградська міська ЦБС»;
• Насонова Оксана Анатоліївна, директор РКЗК «Петриківська
ЦБС»;
• Спаріхіна Наталія Вікторівна, завідуюча відділом
методико-соціальної роботи та сприяння соціалізації молоді
Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова.
Конкурс «Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці»
Конкурс направлений на сприяння активізації діалогу про
права людини в українському суспільстві шляхом надання
бібліотекам медіа-інструментів та методології для підвищення
рівня поінформованості громадян України в галузі прав людини.
• Дніпродзержинська міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка
(Юнацький відділ Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка),
м. Дніпродзержинськ;
• Центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної, м. Павлоград;
• Петриківська районна бібліотека, смт Петриківка.
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ПРОФЕСІЙНІ ПОДІЇ
Дніпропетровській ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія – 180!
2 грудня 2014 року
відбулась
Міжвідомча
науково-практична
конференція
«Бібліотека
XXI
століття:
сучасні
аспекти
та
трансформаційні процеси в умовах
побудови інформаційного
суспільства»,
присвячена
180-річчю
створення
Дніпропетровської обласної
універсальної
наукової
бібліотеки ім. Первоучителів
слов’янських
Кирила
і
Мефодія. У конференції взяли
участь бібліотечні працівники
Дніпропетровської області,
представники різних організацій – партнерів бібліотек та керівники галузі культури області.
На пленарному засіданні провідні спеціалісти галузі,
керівники обласних бібліотек ознайомили учасників конференції із
загальнорегіональними тенденціями розвитку бібліотечної справи.
Про створення в бібліотеках області нових послуг для
користувачів: навчання азам комп’ютерної грамотності, надання
електронних сервісів, організація публічного доступу до власностворених електронних ресурсів і до баз даних відомих інформаційних

центрів світу та про використання електронних
технологій у здійсненні
технологічних
процесів
роботи бібліотекарів йшла
мова на секції «Сучасна бібліотек@ в електронному середовищі:
стратегія інноваційного
розвитку».
О р г а н і з а ц і ї
просвітницьких заходів,
створенню
комфортних умов для роботи
користувачів,
пошуку
партнерів та волонтерів
для
спільної
роботи,
діяльності щодо залучення спонсорів, підготовці проектів для участі в конкурсах на отримання грантової підтримки та багатьом іншим питанням, що хвилюють
сучасну бібліотеку, була присвячена секція «Публічна бібліотека:
трансформація у просторі і часі».
Історія і сучасність ДОУНБ – це тематика секції
«Дніпропетровська ОУНБ у соціокультурній інфраструктурі
регіону».

БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ КРИЗИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ «БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ КРИЗИ»

15 травня 2015 р. у Дніпропетровській обласній універсальній
науковій бібліотеці ім. Первоучителів слов’янських Кирила і
Мефодія відбулось регіональне обговорення «Бібліотеки в умовах кризи», яке було ініційоване робочою групою УБА з підготовки
Маніфесту. Ключовим спікером від організаторів виступила Сошинська Ярослава Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент
Національного технічного університету України «КП», виконавчий
директор Української бібліотечної асоціації. Пані Ярослава показала блискучі якості спікера заходу, вона змогла організувати активну
роботу учасників обговорень – представників бібліотек, навчальних
закладів, закладів культури, органів державної влади та місцевого
самоврядування, громадських організацій, ЗМІ, які приїхали
з Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської,
Донецької та Луганської областей і міста Дніпропетровськ.
На декілька годин бібліотека перетворилась на майданчик, де
жваво йшла мова про сьогоднішнє значення бібліотек, наводились
приклади успішної співпраці бібліотек із представниками громади.
Було дуже цікаво почути думки представників Дніпропетровська
– партнерів і друзів обласної універсальної наукової бібліотеки:
доктора політичних наук, завідуючого кафедрою політології
Дніпропетровського Національного університету ім. Олеся Гончара

О.А. Третяка; директора департаменту науки і освіти
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
О.І. Демчика; директора Дніпропетровського Будинку мистецтв, секретаря Національної спілки
кінематографістів України, голови Координаційної
ради всіх відділень і осередків Національної спілки
кінематографістів України В.В. Слободи; кандидата
технічних наук, доцента Дніпропетровської державної
академії будівництва та архітектури М.О. Єлісєєвої; начальника відділу експертизи і комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності, патентного повіреного України
В.В. Авраменко; магістра, наукового співробітника
Інституту суспільних досліджень І.О. Реви; кандидата економічних наук, заслуженого винахідника України
Ю.Д. Поліського.
Президія
Української
бібліотечної
асоціації
7 липня 2015 р. прийняла Маніфест УБА «Бібліотеки в
умовах кризи» (http://ula.org.ua/ua/), у якому представлено бачення
місії та ролі бібліотек, їхньої цінності для українського суспільства,
яке наразі долає кризові явища та впроваджує реформи.
Маніфест розроблено за результатами всеукраїнського обговорення із залученням членів і партнерів УБА та представників
зацікавлених сторін (культура, освіта, громадянське суспільство,
органи державної влади і місцевого самоврядування, бізнес тощо).
Сьогодні, коли після проведення обговорення, Маніфест прийнято, Дніпропетровські бібліотекарі із готовністю підтримують заклик Української бібліотечної асоціації підтримати та реалізувати
запропоновану у Маніфесті програму дій спільно з органами
державної влади та місцевого самоврядування, користувачами і
партнерами бібліотек, місцевими громадами, аби використати усі
можливості для якісних змін, інновацій та подальшого сталого розвитку нашої держави.
Т.О. Абраїмова,
заступник директора
КЗК «ДОУНБ ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія»,
заслужений працівник культури України
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ
РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА «ЧИТАЄМО РАЗОМ»

У бібліотекарів Дніпропетровщини народилась ідея об’єднати
свої зусилля в роботі щодо мотивування населення до читання. Пропонувалось вибирати ім’я одного автора художніх творів
для читання всією громадою протягом року. Першим було запропоновано ім’я нашого земляка Олеся Гончара. У рік 95-річчя
Олеся Терентійовича бібліотечна громада області розпочала
реалізовувати проект «Дніпропетровщина читає Олеся Гончара». Досвід був доволі вдалим, він підштовхнув до ідеї створення
регіональної програми «Читаємо разом».
У 2014 р. не треба було замислюватись, що читати разом. Рік
приніс довгоочікувану подію – 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. До творчості великого Кобзаря звернулась вся країна, тому
бібліотекарі з радісним передчуттям взялися до роботи.
Проект шевченківський літературний фестиваль «От де,
люде, наша слава, слава України!» в публічних бібліотеках
області стартував із самого початку 2014 р. Треба сказати,
що шевченківська тема була ініційована на державному рівні,
тому для бібліотекарів було «увімкнено зелене світло» щодо
вирішення різних організаційних питань: підключення партнерських організацій, пошук цільових груп користувачів, робота зі ЗМІ,
вирішення фінансових питань, залучення спонсорів, лобіювання
інтересів бібліотек та їх читачів у владних структурах.
Безсумнівно, громадська підтримка бібліотек значно підвищила
ефективність їхньої діяльності щодо популяризації творчості Т.Г. Шевченка.
Тема
фестивалю
поєднала
бібліотечне
товариство
Дніпропетровщини, робота проводилась з великою любов’ю. Всі

ми розуміємо, що шевченківська тема вічна, наші напрацювання
ювілейного року будуть допомогати бібліотекарям ще багато років.
За активну роботу з популяризації творчості Т.Г. Шевченка,
впровадження інноваційних форм інформаційно-просвітницької
роботи серед громади у межах регіонального Шевченківського
літературного фестивалю «От де, люде, наша слава, слава України!»,
який відбувався в публічних бібліотеках Дніпропетровської області
на честь святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка,
колективи 16-ти бібліотечних установ були нагороджені подяками
Дніпропетровської бібліотечної асоціації:
• КЗ «Централізована бібліотечна система м. Дніпродзержинська» (директор Герасюта Тетяна Іванівна);
• КЗК «Централізована система публічних бібліотек для дорослих
м. Дніпропетровська» (в. о. директора Савран Лариса Василівна);
• КЗК «Міська бібліотека для дорослих» (м. Кривий Ріг) (директор Фещенко Інна Олександрівна);
• КЗК «Жовтоводська централізована бібліотечна система»
(директор Палій Віра Данилівна);
• Марганецька міська ЦБС (директор Пономарьова Лідія Віталіївна);
• Орджонікідзевська міська ЦБС (директор Распутна Лариса
Василівна);
• КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система» (директор Бондаренко Ліліана Миколаївна);
• КЗК Апостолівська центральна районна бібліотека» (директор Федоріна Людмила Леонідівна);
• КЗ «Дніпропетровська центральна районна бібліотека» (директор Гаврилова Галина Іванівна);
• Криворізька районна ЦБС (директор Роменська Катерина
Юріївна);
• КЗК «Криничанська центральна районна бібліотека» (директор Бобошко Тетяна Іванівна);
• РКЗК «Межівська ЦБС» (директор Давиденко Лідія
Григорівна);
• Покровська центральна районна бібліотека (директор Штепенко Віра Іванівна);
• Солонянська районна ЦБС (директор Сабадаш Антоніна
Матвіївна);
• Томаківська районна ЦБС (директор Мірошниченко Людмила Василівна);
• КЗК «Царичанська районна бібліотека» (директор Костенко
Людмила Володимирівна).
Регіональна програма «Читаємо разом» продовжила
реалізовуватись і в 2015 р. Цього разу на Дніпропетровщині
відбувається читацький марафон «Пам’ять – нескінченна книга»,
який присвячено читанню книг про Другу світову війну. Набуваємо
нового досвіду, про його результати мова йтиме у листопаді.
Т.О. Абраїмова,
заступник директора
КЗК «ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських
Кирила і Мефодія, заслужений працівник культури України

ФОРМАТ «DAISY»: ЧИМ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ БІБЛІОТЕКИ?
«DAISY/Дейзі» (Digital Accessible Information System – цифрові
доступні інформаційні системи) – це особливо зручний для
користувачів із вадами зору формат, оскільки він має функцію
навігації аудійованою книжкою: повністю незряча людина спроможна протягом декількох секунд віднайти будь-який потрібний їй
розділ, параграф, сторінку в такій аудіокнижці. Дейзі-книга може
містити як звичайний текст, так і аудіодоріжку, ілюстрації, відеоряд.
Родоначальником формату «DAISY» є Швеція, нині його використовують 90 країн світу.
В Україні майже немає аудіокниг для людей з вадами зору.
Для того, щоб вони з’явились, потрібно створити базу текстів, які
увійдуть до DAISY-бібліотеки.

Науково-освітній проект зі створення першої української DAISYбібліотеки реалізується силами Львівського обласного осередку
всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів
– УСІ», Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій
для осіб з особливими потребами Національного університету
«Львівська політехніка» у партнерстві з «Svefi Academy» (Швеція),
Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки
України, парламентським Комітетом з питань науки і освіти. У
кількох задіяних у проекті регіонах України працюють координатори, з якими можна проконсультуватися і спільно обрати книгу
для начитування. Завдання координатора полягає у тому, щоб
уникнути дублювання при начитуванні книг різними дикторами.
Закінчення на с. 5
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ
Закінчення. Початок на с. 4
Знайомство з проектом зі створення дейзі-бібліотеки в
обласній універсальній науковій бібліотеці відбулось під час навчального семінару-практикуму «Сучасні інформаційні системи
для українських користувачів з вадами зору». Отримавши необхідні
знання, бібліотекарі КЗК «ДОУНБ» провели інформаційну кампанію
у місті, залучили волонтерів та розпочали начитування книг для
DAISY-бібліотеки.
Запрошуємо приєднатись до цього благодійного проекту всіх
бажаючих. Певними умовами відбору претендентів є добре знання
української мови, чітка дикція та бажання допомогти людям на громадських засадах. Детально про проект дивіться на нашому сайті:
http://www.libr.dp.ua/Deyzi.htm
Якщо Вас цікавить цей проект, просимо звертатись з 8.00 до
12.00 та з 13-00 до 16.00 у головний офіс ДОУНБ за адресою: вул.
Ю. Савченка, 10. Контактні телефони: (0562) 42-31-19, 31-29-07.
Контактна особа: Анна Богомазова, координатор вчений секретар
Юлія Зюлева.
Координатори
комплектуватимуть
начитані
книги,
перевірятимуть їх, конвертуватимуть у формат дейзі. Відтак
укомплектовану дейзі-бібліотеку зможуть отримати як кінцеві
користувачі, так і бібліотечні фонди та книгозбірні.

Ю.М. Зюлева,
вчений секретар
КЗК «ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

ПОДАРУЙ КНИГУ УКРАЇНСЬКОМУ ВОЇНУ!
З березня 2015 року стартувала безстрокова Всеукраїнська
акція «Бібліотека українського воїна», ініційована Міністерством культури України. Мета акції – підтримка бойового духу та
патріотичне виховання українських військовослужбовців.
Координатором Акції визначено Національну парламентську бібліотеку України, співкоординаторами – обласні універсальні
наукові бібліотеки, Публічну бібліотеку ім. Лесі Українки м. Києв.
Національна парламентська бібліотека розробила схему взаємодії
між бібліотеками-співкоординаторами і учасниками Акції та
бібліотеками-отримувачами книг. Дніпропетровські бібліотеки
за схемою опікуються бібліотеками трьох військових частин, які
розташовані на території області.
Робочу групу з реалізації акції, створену в КЗК «ДОУНБ»,
очолила завідуюча сектором обмінно-резервного фонду – Таїсія
Андріївна Козак. Вона поспілкувалася з представниками бібліотек
військових частин, які дислокуються на території нашої області та
проаналізувала їх інформаційні запити. На основі цього аналізу
планується поповнення фондів бібліотек військових частин із урахуванням саме цих запитів.
На сьогодні зібрано понад 300 книг від публічних і обласних
бібліотек регіону та їх партнерів. Першими активістами виявились
бібліотекарі Петропавлівської центральної районної бібліотеки, які
подарували книги класиків вітчизняної художньої літератури. Згодом до них приєднались бібліотекарі з Широківського та Солонянського районів і поділилися науково-популярними видання з історії
Української держави, її культури та видатними історичними особами.
Найактивнішими серед дарувальників стали Верхньодніпровський
та Криничанський райони. Завдяки бібліотекарям на книжкових полицях військових частин з’явилися твори сучасних письменників
краю. Бібліотекарі Софіївського та Юр’ївського районів надали
книги про українську військову символіку, славетні битви на теренах України та розповіді про найвідоміші куточки Батьківщини,
які обов’язково стануть у пригоді українським воїнам. Для осягнення всіх нюансів сьогодення необхідно читати якісну сучасну вітчизняну художню літературу, а саме Жадана, Андруховича, Дереша, Шкляра, Роздобудько та інших. Твори цих сучасних
авторів надіслали дарувальники Межівського, Дніпропетровського
та Синельниківського районів. Не обійшли увагою бібліотекарі
Криворізького, Томаківського та Покровського районів і новинки
світової художньої літератури, гучні бестселери, екранізовані твори. Поетичними творами порадували військових бібліотеки міст

Новомоск овськ а,
Жовтих Вод, Кривого Рогу.
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та запобігти дублетності,
створена
електронна
база
даних «Бібліотека
українського воїна»,
з якою можна ознайомитися
на
сайті КЗК «ДОУНБ»
www. libr.dp.ua. Тому всі, хто бажає долучитися до акції, зможуть
перевірити, які книги вже є, та принести нові книги до бібліотеки за
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченка, 10.
Координаційною групою було прийнято методичне рішення,
що всі книги, які не потрапили до фондів військових частин, будуть
розподілені між сільськими бібліотеками області, що сприятиме
патріотичному вихованню місцевих громад.
Висловлюємо подяку за активну участь тим, хто долучився до акції,
та сподіваємося на подальше співробітництво. Маємо надію, що допоможемо разом нашим захисникам, які потребують уваги та підтримки!
О.В. Шевченко,
заступник директора
КЗК «ДОУНБ ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія»
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БІБЛІОТЕКА І ГРОМАДА
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕЛОФЛЕШМОБ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

4 липня 2015 р. у Дніпропетровську відбувся третій етап
Всеукраїнського велофлешмобу «Windows go biking» / «Центри
«Вікно в Америку на велосипедах».
До велофлешмобу приєдналися гості міста, координатори
американських куточків з Тернополя, Полтави, Луцька та американський друг центру «Вікно в Америку» Дніпропетровської ОУНБ
– містер Джейсон.
Велофлешмоб стартував від будинку Дніпропетровської
обласної універсальної наукової бібліотеки за адресою пр. К. Марк-

са, 18. У заході взяли учать близько 30 чоловік. Маршрут довжиною
6 км учасники з зупинками подолали за 3 години.
Метою акції було об’єднати бібліотекарів, відвідувачів центрів
«Вікно в Америку@ з різних міст України, читачів і користувачів
бібліотек, американських друзів, любителів книг і велосипедів для
популяризації читання в центрі «Вікно в Америку» і здорового способу життя серед жителів міста Дніпропетровськ.
Учасники заходу їздили на велосипедах по парку ім. Т. Шевченка, Монастирському острові, Фестивальному причалу. Сфотографувалися на фоні найбільшого в Україні тризубу, що з’явився
на готелі «Парус» у минулому році. Під час зупинок спілкувалися
з місцевими жителями, роздавати заздалегідь підготовлені
інформаційні матеріали з рекламою сучасних бібліотечних послуг.
У такий спосіб активісти показали містянам, що велосипед – це тренажер для тіла, а книжка – тренажер для розуму.
Родзинкою вело-каравану був саморобний трьохколісний ровер, на якому прибув Леонід Купнєвич.
Українці мають прикмету: «Кажуть зустріти весілля – то на щастя». Учасники велофлешмобу зустріли їх багато, а одне будо особливим – українка вийшла заміж за американця. Ця, щойно створена, пара радо пристала до фотосесії з велосипедистами.
Учасники акції познайомили велику кількість людей з центром
«Вікно в Америку». Рекламні листівки мають точну адресу куди
звертатися, якщо потрібно покращити знання англійської мови.
Тож чекаємо на нових відвідувачів у бібліотеці!!!
С.Ю. Усенко,
керівник центру «Вікно в Америку» КЗК «ДОУНБ
ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

СВЯТО ПАТРІОТИЗМУ І ВИШУКАНОЇ КРАСИ
21 травня Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія
наповнилась різнобарв’ям кольорів, національним колоритом та
усмішками! А все тому, що у цей весняний день вона стала на рік
старшою – їй виповнилося 181 рік. Припало це свято на прекрасний день української вишиванки, який відзначається у третій четвер травня вже 8 років поспіль. Співробітники вирішили святкувати
день народження бібліотеки, приєднавшись до Всеукраїнського
флешмобу і прийти на роботу у вишиванках. Користувачів цього
дня бібліотечний сервіс із національним колоритом порадував, бо
вони і самі залюбки взяли участь у бібліотечній акції «Приходьте до
бібліотеки у вишиванці» та завітали у вишитих сорочках або футболках із вишитим принтом, а дівчата ще й у віночках. Усім користувачам, закоханим у народну українську музику, запам’ятався концерт ансамблю бандуристів «Веселка» під керівництвом старшого
викладача вищої категорії Олени Анатоліївни Стороженко. Юні
виконавці подарували в цей день користувачам і співробітникам
бібліотеки неймовірну кількість позитивних емоцій завдяки
чарівним ліричним українським пісням, а звуки бандур наповнили
серця кожного особливим піднесенням. Родзинкою свята став намальований величезний рушник, який прикрасив двір бібліотеки і
став фоном для спільного флешмобу та пам’ятного фото.

О.В. Шевченко,
заступник директора КЗК «ДОУНБ
ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

СВІТ ЧИТАЦЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ У БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ
Перед багатьма батьками стоїть актуальне питання: чим зайняти
дитину у вільний час. Додаткові заняття в гуртках, студіях, секціях дозволяють школяреві розвинути свої здібності і таланти, знайти нових друзів.
Хочеться, щоб час, вільний від школи і домашніх завдань, дитина проводила не тільки цікаво, але й з користю.
У вирішенні цієї проблеми допомагає бібліотека для дітей.
Однією з ефективних форм бібліотечної діяльності, яка
дозволяє організувати змістовне дозвілля дітей, поповнювати їхній
інформаційний багаж, допомогти в самореалізації, спілкуванні,
є читацькі об’єднання за інтересами. Вони відкривають перед
бібліотекою нові можливості для поглиблення роботи з окремими
категоріями користувачів. Поєднання різних форм роботи, створен-
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ня атмосфери живого спілкування робить об’єднання за інтересами
справжніми осередками виявлення та подальшого розвитку творчих здібностей дітей, збагачення їх новими знаннями, залучення до
культурних і літературних цінностей. Великою перевагою є те, що
відвідування дітьми читацьких творчих об’єднань є безкоштовними.
В обласній бібліотеці для дітей працюють об’єднання для
дітей різного віку і різного тематичного спрямування.
Окремої уваги заслуговує родинний клуб сімейного читання
«Моє серденько», який діє в рамках цільового проекту «Бебітека:
разом з книгою зростаємо». Його відвідують сім’ї, де виховуються діти до 3-х років. Основна мета клубу – залучення дітей до
спільного читання з батьками, слухання книг із раннього дитинства,
Закінчення на с. 7
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що сприяє розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дітей.
Крім цього, проводяться творчі заняття, рухливі ігри, лялькові вистави. На кожному засіданні консультації батькам надає психолог,
який працює в штаті бібліотеки.
Для дітей молодшого шкільного віку діє читацький гурт
«Цікавинка». До арсеналу занять цього гурта входять пізнавальні
програми, літературні рольові ігри. За їх допомогою ми навчаємо
дітей розповідати про улюблені книжки, виховуємо творче ставлення до читання, розширюємо коло знань. Для цієї ж категорії
читачів плідно працює лекторій «Вчись розуміти прекрасне», який
допомагає дітям – учням початкової школи здійснювати перші
свідомі кроки у світ мистецтва.
Для читачів середнього та старшого шкільного віку працюють
об’єднання різного тематичного напрямку. Клуб «Юні дослідники
рідного краю» допомагає формувати патріотичні почуття гордості
за своє місто, земляків, історію та традиції свого народу. Хобіклуб «Бібліомайстерня» пропонує дітям оволодіти різними видами
рукоділля та творчими техніками. В межах цільової програми розвиту
інтелектуальних здібностей підлітків «Бібліоринг» для дітей середнього та старшого шкільного віку діє інтелектуальний клуб «For Ум». Його
мета: проведення інтелектуальних ігор серед підлітків, залучення їх
до спільної розумової діяльності, навчання роботі з сучасними засобами отримання інформації, розвиток комунікативних здібностей.
З 2015 року почав працювати клуб «Юний IT-ішник», в якому
діти навчаються за допомогою комп’ютерних технологій створювати відеоролики, буктрейлери, презентації та інші цікаві для сучасних дітей технологічні продукти.
Діти різного віку відвідують дитячий літературний кіноклуб
«Книга + кіно». На його заняттях демонструються кращі вітчизняні та

зарубіжні мультфільми і фільми для дітей, за якими проводиться колективне обговорення та пропонуються книги відповідної тематики.
Обласна бібліотека для дітей допомагає кожному читачу
відчути себе унікальним, цікавим, знайти друзів і заняття до душі.
О.О. Прокопович-Ткаченко,
заступник директора
КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»

У НОГУ З ЧАСОМ

Як звичайний користувач ресурсів Дніпропетровської
Центральної бібліотеки, можу сказати, що тут зараз є все, що
знадобиться сучасній молоді, і не тільки молоді (адже вона «для
дорослих»). Бібліотека йде в ногу з часом і може допомогти у
вирішенні усіх нагальних проблем.
Тут на ІІ поверсі є чудовий Інтернет-центр, у якому можна (безкоштовно!) «посидіти в Інтернеті», роздрукувати реферат або позайматися (знову таки безкоштовно!) на курсах комп’ютерної грамотності.
На IV поверсі знаходиться перлина бібліотеки, її ноухау –
«Соціокультурний центр». Він був створений цього року в результаті
реорганізації читальної зали. Ні, не переймайтесь, читальна зала
на ІІІ поверсі як була, так і залишилась. Тільки стала більш затишною і напрочуд інформаційно насиченою.
А от на IV поверсі велика світла зала умовно розділена на чотири секції. У першій є великий екран і проектор. Призначена вона
для проведення різноманітних лекторіїв, презентацій книг, майстеркласів, тренінгів, клубів. Це – так званий майданчик для зустрічі громади міста з громадськими організаціями. Тут проводить зустрічі
міжнародна молодіжна громадська організація AIESEC, що об’єднує
студентів і нещодавніх випускників ВНЗ із метою розвитку лідерського
та професійного потенціалу молодих людей та позитивного вне-

ску в суспільство. Проводять тут і заняття з підготовки до ЗНО для
переселенців. Також тут є «Прес-вітальня» (новинки книг, газет та
журналів). Проте, на жаль, їх можна читати тільки тут. Як почесний користувач Центру, пропоную змінити це правило і дати можливість брати ці
книги додому (звісно, з поверненням). Думаю мене підтримають і решта
відвідувачів, які вже не раз пропонували надати їм таку можливість.
У другій зоні є три комп’ютери для роботи в Інтернеті, зручні крісла
та столи для роботи в Інтернеті через WI-FI з ноутбуком чи планшетом.
Багато хто освоює тут можливості Android на власному смартфоні. Можна
тут спілкуватися з друзями в Skype чи сканувати документи, фото тощо.
Третя зона – виставкова. Тут уже відбулася презентація виставки ілюстрацій «Illustration-2014», на якій були представлені
роботи художників-ілюстраторів і дизайнерів книг із України та
зарубіжжя – учасників Міжнародного фестивалю дизайну.
А в лютому старшокласники Дніпропетровська мали
можливість відвідати мандрівну виставку «Кожен має право знати свої права». У травні понад 2000 мешканців та гостей міста
відвідали виставку «На лінії вогню» з експонатами, світлинами,
привезеними волонтерами з фронту.
Четверта зона особлива, адже тут можна галасувати, стрибати
і розважатися. Це ігрова зона. Тут можна пограти у рухливі ігри
на платформі Xbox 360+Kinect, твістер. В якій ще бібліотеці можна
таке утнути? Тільки тут. Для наймолодших тут також щось знайдеться. Ця зона буде цікава усій сім’ї. На власні очі бачила, як не
менш захоплено від дітей, батьки грали на Kinect. Можливо, сама
туди доберусь, коли ніхто не бачитиме і спробую пограти.
Серед відвідувачів Інтернет-центру та Соціокультурного центру – багато людей старшого віку, адже не кожен із них має вдома
комп’ютер чи доступ до Інтернету, а тут ще й вчать роботі на ПК,
зокрема з офісним пакетом, та роботі у Всесвітній павутині.
Що необхідно для того, щоб стати користувачем Інтернетцентру чи Соціокультурного центру? Нічого особливого: паспорт для виготовлення перепустки для використання ресурсів
бібліотеки, бажання і кілька хвилин вільного часу. Адреса
бібліотеки: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 23, ІІ і IV поверх.
Н. Литвиненко, поетеса,
Член Міжрегіональної спілки письменників
та конгресу літераторів України
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8 июля 2015 года в «малом зале» горисполкома состоялся «круглый стол» «Родительский дом – начало начал». В его проведении приняли участие и. о. городского головы,
секретарь совета Н.В. Лукьяненко, заместитель городского головы Е.В. Евдокименко и
Л.М. Дуплий, управляющая делами исполкома О.М. Максименко, директор Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Е.И. Ганжа, главный специалист отдела по
делам семьи и молодежи О.В. Бондаренко,
главный специалист службы по делам детей
С.И. Дзябенко, начальник Управления труда и
социальной защиты населения Г.Р. Хныкина,
зам. начальника образования Т.П. Лепилова, главный врач Центра первичной медикосанитарной помощи В.В. Максимова, веду-

щий психолог нашего города
Т.П. Кравчук.
Своими секретами воспитания детей, семейными ценностями и традициями поделились родители, создавшие
в нашем городе Детские дома
семейного типа – супруги Тимофеевы и Ткаля. О своих
многодетных семьях рассказали Елена Александровна
Гасанова, Татьяна Викторовна
Родичкина, Анна Николаевна
Кайдышева, Алена Вячеславовна Тимошенко.
В работе «круглого стола» приняли участие ведущий
учитель-украиновед нашего города Любовь
Яковлевна Гудзенко и ее дочь, учитель Марина Анатольевна Мулык.
Заседание «круглого стола» открыл и.о.
городского головы, секретарь совета Николай
Васильевич Лукьяненко. Он поздравил всех
присутствующих с Днем украинской семьи,
пожелал всем любви, веры, крепких семей,
хороших детей и внуков, здоровья и терпения
всем родителям.
«Круглый стол» провела директор Марганецкой городской ЦБС Л.В. Пономарева.
Л.В. Пономарева,
директор Марганецкой городской централизованной библиотечной системы

ПІРАТСЬКИЙ СКАРБ В БІБЛІОТЕЦІ!
(БІБЛІОКВЕСТ)

Всі ми в дитинстві
полюбляємо грати в піратів, шукати скарби, а
путівниками у цих захоплюючих пригодах були і є книги Р. Стівенсона, Р. Сабатіні,
Ж. Верна та інші. Ось і зараз ми вирішили для дітей
організувати пошук скарбів,
але вже бібліотечних. На
якусь годину бібліотекарі перетворились на піратів книжкових океанів.
У пошуках скарбів у
надзвичайно цікавий та захоплюючий круїз «Пошук
бібліотечних скарбів» вирушили команди пришкільного
табору школи № 10 у дитячій
бібліотеці-філії № 6. Кожна
з команд отримала карти з планом подорожі.
На них чекали небезпечні випробування
на «островах» Всезнайок, Золотошукачів,
Творчості, Книжкових джунглів та Живих скульптур. На кожному з островів шукачів зустрічали
«справжні пірати», які пропонували виконати
всілякі цікаві завдання, та пройти випробування на кмітливість та творчість.
Діти розшифровували морські знаки, допомагали Робінзону Крузо вибратися з безлюдного острова, виконували завдання, шукаючи книжки морської тематики, малювали
піратські прапори, виготовляли паперові кораблики, розгадували ребуси, грали в гру «Море

хвилюється…». І подолавши всі випробування, юні мандрівники опинилися на «Острові
скарбів», де з розсипаних слів складали мудрі
прислів’я про книгу. Бо найголовніший скарб –
це КНИГА!
Всім учасникам віртуальних мандрів книжковими морями у пошуках бібліотечних скарбів
дуже сподобалась така, по-справжньому, дитяча витівка бібліотекарів. Бажаємо своїм читачам
нових, цікавих відкриттів у книжковому океані!
Л. Салміна,
завідуюча філією № 6
КЗ «Нікопольська міська ЦБС»

