




   
У всі часи бібліотека була й 

залишається джерелом залучен-
ня до цінностей національної та 
світової культури, науки й осві-
ти. Бібліотеки роблять вагомий 
внесок у розвиток українського 
державотворення, сприяють роз-
будові громадянського суспіль-
ства.

Сьогодні бібліотеки пере-
бувають на новому етапі роз-
витку. В області реалізується 
низка проектів з підтримки біб-
ліотек, їх комп’ютеризації та 
впровадження новітніх інформа-
ційних технологій. 

 Шановні бібліотекарі! Ви – 
провідники у світ нового, порад-
ники на шляху до вершин знань 
і мудрості. Ваша плідна робо-
та сприятиме подальшому роз-
витку бібліотечної справи.

Бажаємо вам творчої на-
снаги, міцного здоров’я, натхнен-
ня і нових успіхів у вашій просвіт-
ницькій справі.

 Шановні бібліотекарі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди

вашого професійного свята.

З повагою 
Голова облдержадміністрації                 Олександр Вілкул
Голова обласної ради                                Євген Удод
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Шановні колеги!
Дорогі бібліотекарі!

Ви тримаєте в руках перший випуск інформаційно-
го бюлетеня «Вісник Дніпропетровської бібліотечної асоціації». 
Це дарунок бібліотечній громаді області до нашого професійного 
свята — Всеукраїнського дня бібліотек. На його сторінках і в по-
дальших випусках ви отримаєте змогу ознайомитися з кращим 
досвідом роботи, творчими розробками та інноваційними зміна-
ми, які відбуваються сьогодні у бібліотеках Дніпропетровщини. 

Приєднавшись до професійного громадського руху, став-
ши членом Дніпропетровської бібліотечної асоціації (ДБА), ми 
створюємо свою спільноту, що відстоює наші спільні інтереси, 
забезпечує більше можливостей для професійного становлення і 
творчого розвитку.  «Viribus unitis!» — «Сила в єдності!» — просте 
правило, виконуючи яке, можна досягти успіху в будь-якій справі.

В минулому році члени ДБА (колективні та індивідуальні) 
гаряче підтримали ініціативу Української бібліотечної асоціації 
(м. Київ) про проведення Всеукраїнського дня бібліотек у новому 

форматі. В містах, районах та селах пройшли флешмоби у підтримку книги та бібліотеки, 
проведені цікаві піар-кампанії бібліотечних закладів регіону в місцевих ЗМІ. 

«Родзинкою» свята стала презентація-бенефіс «Бібліотеки Дніпропетровщини запро-
шують на побачення», яка відбулась за підтримки Голови Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації в міському парку ім. Л. Глоби і отримала схвальну оцінку всіх учасників і 
гостей. Адже цей захід дозволив зібрати різні бібліотеки в один час і в одному місці, надав наго-
ду продемонструвати унікальні можливості сучасної бібліотеки. «Гарне починання потребує 
продовження», — так вирішили члени нашої Дніпропетровської бібліотечної асоціації. І в цьому 
році, в день міста — 8 вересня — ми знову збираємо бібліотеки в тому ж місці (міський парк 
ім. Л. Глоби) і в тому ж форматі. Програма свята передбачає бути цікавою і насиченою.

   Від імені правління Дніпропетровської бібліотечної асоціації дозвольте привітати 
всіх, хто любить її величність Книгу, хто протягом багатьох років їй вірно служить, з профе-
сійним святом — Всеукраїнським днем бібліотек!

            Сучасна професія бібліотекаря в XXI сторіччі набула нової якості. Сьогодні це не 
тільки зберігач документального культурного надбання,  зосередженого у фондах бібліотеки, 
знавець книги, вихователь культури читання, а ще й аналітик, котрий вміє вести інформа-
ційний пошук, оцінювати якість інформаційних ресурсів, навігатор і посередник у системі ко-
мунікацій, і традиційно — відданий справі подвижник, професіонал, надійний і безкорисливий 
порадник користувача.

Шановні колеги, нових вам творчих починань, невичерпної енергії, оптимізму, міцного 
здоров’я, щасливої долі, родинного тепла і численної кількості вдумливих, допитливих, розум-
них і талановитих читачів!

З глибокою повагою і вдячністю 
за вашу благородну справу          

Н.М. Тітова                                                            
  Голова Дніпропетровської бібліотечної асоціації, 

директор  ОУНБ 
ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

ВІТАЄМО!
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Вітаємо!
Щиро вітаємо переможців третього раунду конкурсу  програми «Бібліоміст»

«Організація нових бібліотечних послуг 
з використанням вільного доступу до Інтернету»

Від Дніпропетровської області пройшли відкритий конкурсний відбір і стали 
переможцями:

• Юр’ївська центральна районна бібліотека (Вербуватівська бібліотека-філія № 2, 
Чернявщинська бібліотека-філія № 13, районна бібліотека для дітей)

• Петропавлівська центральна районна бібліотека (Петропавлівська районна бібліотека для 
дітей, Троїцька сільська бібліотека)

• Томаківська центральна районна бібліотека (Володимирівська сільська бібліотека-філія, 
Виводівська сільська бібліотека-філія, Вищетарасівська сільська бібліотека-філія, Мирівська 
сільська бібліотека-філія, Преображенська сільська бібліотека-філія)

• Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П. Світличної (Центральна дитяча 
бібліотека, бібліотека-філія № 2, бібліотека-філія № 6 для дітей)

• Новомосковська центральна міська бібліотека (Центральна дитяча бібліотека, бібліотека-
філія № 2, Юнацький відділ центральної міської бібліотеки)

• Павлоградська районна бібліотека (В’язівоцька сільська бібліотека, Богуславська сільська 
бібліотека, Вербівська сільська бібліотека, Богданівська сільська бібліотека,Троїцька сільська 
бібліотека)

Офіційне оголошення назв 620 бібліотек України, переможців ІІІ раунду конкурсу відбулося 
9 лютого 2012 року у Національному інформаційному агентстві «Укрінформ» під час спільної прес-
конференції за участю заступника Міністра культури України Т.Г. Кохан, Директора програми 
«Бібліоміст» Матея Новака, Президента Української бібліотечної асоціації І.О. Шевченко, Генерального 
директора «Майкрософт-Україна» Д.А. Шимківа та Виконавчого директора міжнародного фонду 
«Відродження» Є.К. Бистрицького.

Переможці конкурсу отримають комп’ютерне обладнання і будуть модернізовані до осені 2012 
року. Необхідною умовою конкурсу було зобов’язання місцевих органів влади взяти на себе витрати на 
Інтернет-підключення та забезпечити участь бібліотекарів у тренінгах з новітніх бібліотечних послуг, 
які пройдуть на базі тренінгового центру, що функціонує у Дніпропетровській обласній універсальній 
науковій бібліотеці  ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія.

Вітаємо!
Царичанську районну бібліотеку та Петриківську районну бібліотеку 

для дітей — переможців конкурсу 
«Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-

просвітницької роботи з дітьми та молоддю», 
який був оголошений Антикризовою гуманітарною програмою Інституту Відкритого суспільства      
(Нью-Йорк – Будапешт) та Міжнародним фондом «Відродження» (МФВ) у грудні 2011 року.

Загальна кількість отриманих проектних пропозицій – 780.
Загальна кількість підтриманих проектних пропозицій – 82.

Царичанська районна бібліотека і Петриківська районна бібліотека для дітей отримали                 
по 10 000 грн. на поповнення книжкових фондів бібліотек найкращою сучасною літературою.

Вітаємо!
Петриківську районну бібліотеку Петриківської ЦБС 

з перемогою у 8 раунді конкурсу співпраці бібліотек з місцевими громадами.
Тема раунду — «Туризм і бібліотека»

Петриківська районна бібліотека в рамках проекту «Бібліотека і громада: будуємо мости 
взаємодії» планує провести низку дослідницьких експедицій, майстер-класів щодо поширення мистецтва 
Петриківського розпису, соломо- та лозоплетіння, обласний фестиваль народних ремесел. Бібліотека 
сприятиме розвитку зеленого туризму та співпрацюватиме з етнохутором «Козацька Січ», залучаючи 
молодь та людей поважного віку для співпраці поколінь і представлення в мережі Інтернет культурного 
розмаїття краю, створення віртуальних музейних експозицій тощо. Партнерами проекту будуть – 
Петриківський районний осередок Спілки сприяння розвитку зеленого туризму в Дніпропетровській 
області, Громадське об’єднання «Петриківське земляцтво», Петриківський музей етнографії, етнохутір 
«Козацька січ» та ін.

Правління  Дніпропетровської  бібліотечної  асоціації
 бажає успіхів у реалізації проектів !



4ВІСНИК ДБА 

Випуск 1/2012

Дніпропетровська бібліотечна асоціація (ДБА� об���н�� л��е�� про�есі�но пов�я�ан�� � бібліотечно� спра�� об���н�� л��е�� про�есі�но пов�я�ан�� � бібліотечно� спра�
во�� бібліогра�ічно� та ін�ормаці�но� �іяльніст�� та т��� �то �ацікавлен�� � ї� ро�в�тк�.

Рік �асн�вання ДБА – 1997. Місце�на�о�ження ДБА та її керівн�� органів – м. Дніпропетровськ� 
в�л. Ю. Савченка� 10.

У свої� �іяльності ДБА:
−	 кер��ться Конст�т�ці�� Україн�� �і�ч�м �аконо�авством та власн�м Стат�том;
−	 �і� �а пр�нц�пам� �обровільності� �емократії� гласності� само�правління� �аконності та рівноправності 

членів;
−	 ��і�сн�� сво� �іяльність � тісном� співробітн�цтві � грома�ськ�м� органі�аціям�� �ержавн�м� 

�становам� та окрем�м� грома�янам� в Дніпропетровські� області та �а її межам�;
−	 спр�я� ро�в�ткові бібліотечної справ�� а також про�есі�ні� консолі�ації бібліотекарів Дніпропетровської 

області;
−	 �а��ща� про�есі�ні та соціальні права бібліотечн�� працівн�ків;
−	 ��агальн�� пере�ов�� бібліотечн�� �осві� та в�світл�� �ого � ін�ормаці�но�мето��чном� �бірн�к� 

«Бібліотечна Дніпропетровщ�на».

Сього�ні і сере� по�альш�� планів ДБА:
−	 реалі�ація проектів � рамка� програм� «Бібліоміст»;
−	 партнерство � Програмо� спр�яння Парламент�� ро�в�ток в регіоні мережі п�нктів �ост�п� грома�ян 

�о о�іці�ної ін�ормації;
−	 нов�� �ормат прове�ення в області Все�країнського �ня бібліотек;
−	 бе�перервна освіта персонал� бібліотек області.

З мето� �спішної реалі�ації всі� планів  �ава�те об���на�мось!
 Вст�па�те �о Дніпропетровської бібліотечної асоціації!

ДБА по ві�ношенн� �о свої� членів бере на себе ві�пові�альність на�ават� про�есі�н� �опомог�� 
в��начен� в Стат�ті� �абе�печ�ват� �емократ�чн� �часть членів � �іяльності Асоціації на всі� рівня�� ��і�сн�ват� 
ін�орм�вання про сво� �іяльність� ба���ч�сь на пр�нц�па� �вітності та про�орості.

З �сі� п�тань що�о робот� ДБА та �часті в її роботі �верта�тесь �а наст�пно� а�ресо� і теле�онам�:  
49006 м. Дніпропетровськ� в�л. Ю. Савченка� 10� 

тел. 731�91�14� Тітова На�ія М�колаївна�
тел. 42�66�82� Шевченко Оксана Валеріївна�

тел./�акс 770�84�68� Л�ньова Ір�на Євгенівна. 

•   Членами ДБА є 15 колективних та 386  індивідуальних членів

•     Під егідою ДБА з 2003 року видається регіональний інформаційно-методичний збірник 
«Бібліотечна Дніпропетровщина»

•   У 2011 році  Асоціацією ініційоване проведення презентації-бенефісу «Бібліотеки 
Дніпропетровщини запрошують на побачення» у парку ім. Л. Глоби м. Дніпропетровська

•     За ініціативою ДБА в 2012 році в області проводяться громадські слухання «Бібліотека 
в житті місцевої громади»

ПРО ДБА
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БІБЛІОТЕКИ МЕЖІВСЬКОГО РАЙОНУ: ІСТОРІЯ УСПІХУ – 2012

Бібліотек� Межівського ра�он� – це на�більш �емократ�чні 
�акла�� к�льт�р�� які намага�ться �орм�ват� ���н�� ін�ормаці�н�� 
простір ра�он�. Змін� соціально�к�льт�рної с�т�ації �м�ш��ть нас сього�ні 
переглян�т� тра��ці�ні пі��о�� �о сво�ї �іяльності � в�роб�т� нов� мо�ель 
с�часної бібліотек�. На перш�� план в��о�ять інші пріор�тет� – а�вокаці�на 
�іяльність� робота � грома�о�� реалі�ація соціально �нач�щ�� проектів� 
ш�роке партнерство.

С�часні ч�тачі ста�ть більш в�могл�в�м� що�о отр�мання 
операт�вної� якісної� необ�і�ної� цікавої ін�ормації. Тож бібліотек� 
Межівського ра�он� пості�но впрова�ж��ть � сво� �іяльність нові� 
креат�вні �орм� і мето�� робот�.

Кожна бібліотека нашого ра�он� � неповторно�� яскраво�� 
�ат�шно�� �р�чно�. В �акла�а� прове�ено ремонт�� органі�овано �р�чн�� 
бібліотечн�� простір� створено нові в�ставкові експо��ції.

Перемога � ІІ ра�н�і конк�рс� програм� «Бібліоміст» �ала можл�вість 
в��т� на �овсім інш�� якісн�� рівень бібліотечного обсл�гов�вання. 
М� не ві�мов�л�ся ві� тра��ці�н�� �орм робот� бібліотек� і акт�вно 
втіл��мо нові �орм� робот�. М� в��шл� на в�л�ц�� на площ� �о л��е�. 
Прово��мо інтелект�альні ігр�� конк�рс�� віктор�н�� �лешмоб� в парка�� на 
ма��анч�ка� сел�ща.

Бібліотечні працівн�к� про�шл� бе�коштовне навчання � 
тренінговом� центрі Дніпропетровської обласної �ніверсальної на�кової 
бібліотек�� навч�л�сь створ�ват�  свої блог�� поповн�ват�  ї�  ново� 
цікаво� ін�ормаці��.
 Бібліотек� Межівського ра�он�� навіть сільські� впрова�ж��ть нові посл�г�: бе�коштовн�� Інтернет� як�� 
�а� можл�вість:

� поспілк�ват�ся � ро��чам�� які �алеко �а кор�оном (Skype�;

БІБЛІОТЕКИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ: ІСТОРІЯ УСПІХУ

−	 Загальна кількість бібліотек — 1 932
−	 Спеціальних і спеціалізованих — 1 258

•	профспілкових — 28
•	науково-технічних — 44
•	вищих навчальних закладів — 95
•	шкільних — 957
•	 інших — 134

−	 Публічні бібліотеки системи Міністерства культури — 674, 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»
−	 у  т.ч. в сільській місцевості — 476
−	 у  т.ч. бібліотек для дітей — 79

−	 Загальний фонд документів — 51 645  465  прим.
•	в бібліотеках Міністерства культури України — 15 208 911 прим.

−	 Кількість користувачів —  1 527 900  чол. 
−	 Документовидача —  36 025 200 прим.

−	 Бібліотечний персонал
•	Всього бібліотечних фахівців — 3 651 чол.
•	Зі спеціальною бібліотечною освітою — 2 531 чол.

БІБЛІОТЕКИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ В ЦИФРАХ
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� отр�мат� нов� ін�ормаці� про сво� �обі;
� ві�ш�кат�� �е можна ��об�т� якісн� освіт�;
� ві�стеж�т� на�свіжіші місцеві та світові нов�н�� пі�гот�ват�ся �о �рок�� пі�гот�ват� пре�ентації� нап�сат� к�р�

сові робот� та ін. Наші кор�ст�вачі вчаться перекла�ат� текст� �а �опомого� он�ла�н перекла�ачів� кор�ст��ться 
електронн�м� кн�гам�.

 Поява Інтернет� в бібліотеці впл�н�ла не л�ше на сервіс обсл�гов�вання. Творчі �а�о��� які органі�ов�� 
кожна бібліотека� стал� більш цікав�м�: ��стрічі � п�сьменн�кам�� в��атн�м� л��ьм�� �ро�женцям� кра�� 
в�кор�стання Skype��в�я�к�� в�ї�� бе�посере�ньо на місце по�і�. За �опомого� Інтернет��в�я�к� м� спілк��мося 
� п�сьменн�кам� та в��атн�м� л��ьм�� що наро��л�ся на Межівщ�ні. Так� в Межівські� ра�онні� бібліотеці 
ві�б�вся ціл�� ря� ��стріче�: � в�ово� �країнського п�сьменн�ка� нашого �емляка І.С. Кост�рі� Олено� Кост�ре�� 
� п�сьменн�ком Віталі�м Павловськ�м� � головн�м ре�актором га�ет� «Донечч�на» І.О. Зоцом� с�ном �країнського 
п�сьменн�ка Олеся Зоца (ч�та�те http://mezhivskalibrary.blogspot.com�.

Так� � Новопавлівські� сільські� бібліотеці чере� Інтернет бібліотекар �на�шла �асл�женого ���ожн�ка Росії 
Бобенч�ка Йос�па Дем�янов�ча� про�есора Б�лгоро�ського �ержавного інст�т�т� к�льт�р� і м�стецтв� нашого 
�емляка� як�� в�ріс � с. Новопавлівка. В бібліотеці б�ла прове�ена ��стріч ���ожн�ка � о�носельчанам�.

Тепер наші кор�ст�вачі бе�коштовно спілк��ться �а �опомого� Skype��в�я�к� �і своїм� рі�н�м�� які 
прож�ва�ть або прац��ть в Польщі� Італії� США або в інш�� міста� Україн� та СНД� ма�ть можл�вість спілк�ват�ся 
в соціальн�� мережа�: «Facebook»� «Вконтакте»� «О�ноклассн�к�». Також  ма�ть необмежен�� �ост�п �о б��ь�
як�� категорі� веб�са�тів� чатів� електронної пошт�� ігор. Тож в бібліотека� �начно �більш�лась кількість ч�тачів та  
ві�ві��вань.

Пр�кла�ом �спішно мо�ерні�ованої сільської бібліотек� і про��кт�вної співпраці місцевої вла��� грома�� 
і не�ержавн�� органі�аці� � СКЗК «Слов�янська  бібліотека»� яка перемогла � конк�рсі програм� «Бібліоміст». 
Ця ж бібліотека в�грала грант обласного �он�� спр�яння ро�в�тк� місцевого самовря��вання  («Проект співпраці 
сільськ�� ра� і� грома�ам�»� на реалі�аці� проекта  «С�часна кн�га – крок � ма�б�тн�»� �гі�но якого на поповнення 
кн�жкового �он�� б��е в�кор�стано 80 т�с. грн.

Наші бібліотек� – це пр�вітн�� простір� �е всім �р�чно� ком�ортно і цікаво� �е спілк��ться в он�ла�ні� �на� спілк��ться в он�ла�ні� �на�спілк��ться в он�ла�ні� �на��ла�ні� �на�
�омляться о��н � о�н�м та весело прово�ять вільн�� час.

М� ш�ка�мо нові можл�вості співпраці � �он�ам�� ро�робля�мо та беремо �часть � реалі�ації ра�онн�� 
програм� співпрац��мо � грома�ськ�м� органі�аціям� і  ві�ч�ва�мо� що саме такі кн�го�бірні пі�тр�м��ть сього�ні 
і грома�а� і кор�ст�вачі.

Давиденко Л.Г.,
 директор РКЗК «Межівська ЦБС» 

БУТИ ТАМ, ДЕ ЧИТАЧ! 

Впровадження  он-лайнових  бібліотечних технологій в практику роботи 
Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки

Створення нов�� ін�ормаці�но�бібліотечн�� про��ктів і посл�г� внесення нов�� мето�ів і �орм в тра��ці�ні 
бібліотечні те�нології� на�ання бібліотечно�ін�ормаці�н�� сервісн�� посл�г кор�ст�вачам � ві��аленом� �ост�пі – 
основні �ав�ання� на� як�м� прац�� ДОНМБ � 2012 році. 

З мето� поліпшення якості самоосвіт� ме��чн�� працівн�ків лік�вальн�� �акла�ів області� створення 
ком�ортн�� �мов на робоч�� місця� практ�к��ч�� лікарів ДОНМБ �апрова��ла інноваці�н� �орм� ��станці�ного 
обсл�гов�вання кор�ст�вачів�ме��ків – ін�ормаці�не обсл�гов�вання ме��чн�� працівн�ків області �а �оговорам�. 
З�і�сн��ться така �орма �іяльності на бе�коштовні� основі� ро�ш�р��ч� так�м ч�ном а���торі� кор�ст�вачів �а 
ра��нок ві��аленого обсл�гов�вання та �ля на�ання на�новішої операт�вної ін�ормації спеціалістам�ме��кам. На 
сього�ні вже �кла�ено пона� 100 �го� на ін�ормаці�не обсл�гов�вання � лік�вально�про�ілакт�чн�м� �акла�ам� 
міста та області. У рамка� �оговорів бібліотека с�стемат�чно на�с�ла� с�гнальн� ін�ормаці� про на��о�ження 
нов�� кн�г� мето��чн�� рекомен�аці�� ін�ормаці�н�� л�стів� темат�чн�� покажч�ків на �опомог� практ�к��чом� 
лікар�� анотован�� пре�ентаці� кн�жков�� нов�нок � певн�� сері�. Ця посл�га в�соко оцінена �а�івцям� лік�вальн�� 
�акла�ів регіон�.

Для макс�мального  �а�оволення ін�ормаці�н�� потреб ме��чн�� �а�івців на са�ті ДОНМБ прац�� 
Вірт�альна �ові�кова сл�жба (ВДС�� мета якої – �роб�т� пош�к ін�ормації �ля кор�ст�вача макс�мально 
ком�ортн�м та е�ект�вн�м. Кор�ст�вачі ВДС отр�м��ть про�есі�н� �опомог� в пош�к� ін�ормації� економлять 
сві� час. 

Поря� � електронн�м каталогом (� 2004 рок�� та електронн�м кра��навч�м каталогом (� 2009 рок�� � 
��станці�ном� �ост�пі кор�ст�вачам пропон��ться нові сервіс�.  У бере�ні 2012 рок� кор�ст�вачам вперше 
б�ло �апропоновано Вірт�альн�� День ін�ормації. Мета посл�г� – по�альше в�осконалення ін�ормаці�ного 
�абе�печення  практ�к��ч�� лікарів� �ао�очення �о �часті в масов�� бібліотечн�� �а�о�а��  створення �р�чності 
та ком�ортності отр�мання ін�ормації не�алежно ві� місця �на�о�ження та час�. Вірт�альн�� День ін�ормації 
створ�в можл�вість �ля кор�ст�вача отр�м�ват� нов� ін�ормаці� бе�посере�ньо на сво�м� робочом� місці� в 
�р�чн�� час� та �о�воля� повніст� ін��ві��алі��ват� пош�к  необ�і�н�� �ок�ментів та по�альш� робот� � н�м�. 
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Ро�роблена � бібліотеці Мо�ель Вірт�ального Дня ін�ормації � л�ше осново� такого вірт�ального масового �а�о�� 
та пі�ляга� пості�ном� в�осконаленн�� насампере� � �ра��ванням пропо��ці� кор�ст�вачів бібліотек�.

Також � 2012 році б�ло �апрова�жено ще о�н� сервісн� посл�г� – електронн� �оставк� �ок�ментів� �а 
�опомого� якої � можл�вість �амов�т� � отр�мат� електронні копії �ок�ментів � �он�ів нашої бібліотек�  також на 
бе�коштовні� основі. Замовлення пр��ма�ться ві� колект�вн�� та ін��ві��альн�� кор�ст�вачів. 

Наша бібліотека б��е і на�алі акт�вно прац�ват�� впрова�ж��ч� інноваці�ні �орм� та мето�� в сво� 
�іяльність �а�ля пі�в�щення якості та е�ект�вності ме��чного обсл�гов�вання населення Україн� ві�пові�но �о 
основн�� �ав�ань ре�орм�вання ме��чної гал��і.

Цаберябова І.М., 
директор  КЗ  «Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека»

МІСЬКИЙ КОНКУРС «СУЗІР’Я МУЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»

26 бере�ня 2012 рок� � пр�міщенні Дніпропетровського  ака�емічного  �країнського м���чно��рамат�чного 
театр� ім. Т.Г. Шевченка ві�б�лась �роч�ста церемонія  нагоро�ження переможців міського конк�рс� «С��ір�я м�� 
Дніпропетровська». Ця по�ія вже стала ві�омо� �ля мешканців обласного центр�. Др�г�� рік поспіль міська вла�а 
пі�во��ть пі�с�мк� рок� � гал��і к�льт�р�. На ро�гля� ж�рі б�л� пре�ставлені проект� про�есі�н�� та само�іяль�
н�� театрів� Б���нк� органної та камерної м���к�� палаців та б��
��нків к�льт�р�� м��еїв� бібліотек� планетарі�� шкіл естет�чного 
в��овання� �ілармонії� Дніпропетровського ц�рк�� міськ�� парків 
к�льт�р� та ві�поч�нк�.

Дніпропетровська бібліотечна асоціація стала но�
мінантом � категорії «Кращ�� к�льт�рно�просвітн�цьк�� �а�і�». 
За ініціат�в� Правління асоціації на конк�рс б�ла пре�ставлена 
пре�ентація�бене�іс «Бібліотек� Дніпропетровщ�н� �апрош��
�ть на побачення».  Це� �а�і� б�ло прове�ено �о Все�країнсько�
го �ня бібліотек. Два�цять бібліотек Дніпропетровщ�н� � парк� 
ім. Л. Глоб� органі��вал� справжн� бібліотечне шо�. Мешканці 
міста о�ночасно могл� �і�нат�ся про бібліотек� рі�н�� с�стем і 
ві�омств нашого регіон�� о�на�ом�т�сь � ї� с�часн�м� можл��
востям� та �нікальн�м� �он�ам�.

 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кири-
ла і Мефодія на конк�рсі стала номінантом � категорії «Кращ�� бібліотечн�� проект». Бібліотека пре�ент�вала на�
вчально�просвітн�цьк�� проект «Зоряне місто» – проект� пі�готовлен�� �ля робот� � в��ованцям� ��тяч�� б���н�
ків Дніпропетровська. За �опомого� спеціально ро�роблен�� �анять� тренінгів окрем�м гр�пам �іте� на�авал�сь 
�нання про наше місто як космічн� стол�ц� Україн�. В рамка� проект� �іт� навч�л�сь кор�ст�ват�ся соціальн�м� 
мережам�.

 Дніпропетровська міська ЦБС для дітей отр�мала ��плом переможця міського конк�рс� «С��ір�я м�� 
Дніпропетровська» в номінації «Кращ�� бібліотечн�� проект» �а комплект посібн�ків «Хто �обре прац��� том� і 
щаст�ть». 

 П�танням в��овання � �іте� пошан� �о л��е� праці� �орм�ванн� в маленької л���н� працьов�тості� 
сві�омого ві�ношення �о навчання� прагнення �о творчої �іяльності� яке в ма�б�тньом�  стане ж�тт�во� по��ці�� 
л���н�� в центральні� бібліотеці �ля �іте� пр��іля�ться пості�на �вага. Проект «Хто �обре прац��� том� і щас�
т�ть» спр�яв протягом 2011 рок� о�на�омленн� �ошкільн�ків та моло�ш�� школярів � праце� �оросл��� � окрем��
м� про�есіям�. 

 Семінар�� ма�стер�клас� �ля пе�агогів та бібліотекарів � в�кор�станням �ан�� посібн�ків спр�ял� покра�
щенн� �іяльності в  напрямк� тр��ового в��овання �н�� �ніпропетровців.

Дніпропетровська Центральна міська бібліотека отр�мала ��плом переможця міського конк�рс� 
«С��ір�я м�� Дніпропетровська» в номінації  «Кращ�� бібліотечн�� проект» �а органі�аці� в партнерстві � міськ�м 
са�том  gorod.dp.ua літерат�рного конк�рс� «Літерат�рна на�ія Дніпра». Інтеракт�вн�� літерат�рн�� конк�рс на�ав 
можл�вість моло��м �ніпропетровськ�м літераторам �онест� свої твор� �о вел�кої кількості ч�тачів. З творам� 
конк�рсантів на міськом� са�ті о�на�ом�л�сь більше 7 т�сяч чоловік. 20 переможців мал� �мог� в�ст�п�т� не тільк� 
� ч�тальн�� �ала� міськ�� бібліотек� а � на ві�кр�т�� ма��анч�ка� міста. У цьом� році план��ться в��ат� �бірк� 
кращ�� творів. 

                                                                  
Луньова І.Є., 

завідуюча відділом наукової організації 
і методики бібліотечної роботи 

КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 
ім.Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»
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БІБЛІОТЕКА  СТАЄ  БЛИЖЧЕ  ДО  ГРОМАДИ

У травні біля пр�міщення Дніпропетровської обласної 
�ніверсальної на�кової бібліотек� ім. Перво�ч�телів слов�янськ�� К�р�ла 
і Ме�о�ія (в�л. Ю. Савченка� 10� старт�вав о��н і� багатьо�  проектів� які 
реалі���ться бібліотеко� — «Бібліотечна альтанка».

«Бібліотечна альтанка» — це сво�рі�н�� ма��анч�к пі� 
с�мволічн�м накр�ттям� навпрот� ��п�нк� трамвая № 17�  �е пере�ожі 
ма�ть можл�вість операт�вно �і�нат�сь більше про обласн� �ніверсальн� 
на�ков� бібліотек� та її можл�вості.

В альтанці �а �опомого� Wi�Fi �ост�п� �о  мережі Інтернет та 
квалі�ікованої �опомог� спеціалістів бібліотек�  ві�ві��вачі отр�м��ть 
потрібн� ін�ормаці� чере�  веб�са�т  бібліотек�� ма�ть можл�вість 
�амов�т�  літерат�р� чере�  електронн�� каталог та  скор�стат�сь 
«Вірт�ально� �ові�ко�». Поп�лярніст� сере� пере�ож�� кор�ст��ться 
рі�номанітні темат�чні  в�ставк� та кн�жкові перегля�� літерат�р� �а 
на�більш акт�ально� темат�ко�: «Ст�ль ��орового cпособ� ж�ття»� 
«Діт� також ма�ть права»� «Свято �вропе�ського ��тбол�»� «Сто 
вел�к��» та ін. Вел�ко� �ваго� ві�ві��вачів кор�ст��ться ���ожні та 
на�ково�поп�лярні в��ання.

Ра�ом і� ц�м в альтанці прово�яться  цікаві бесі�� та ві�б�ва�ться 
��ск�сії� �емонстр��ться ві�ео�ап�с�� прово�яться пі�навальні віктор�н� 
�ля �іте�. Ма�же �авж�� в альтанці л�на� пр��мна м���ка. Всім 
ві�ві��вачам альтанк� працівн�к� бібліотек� пропон��ть ін�ормаці�ні 
б�клет� та л�стівк� про с�часні посл�г� бібліотек�. С��� �а�о�ять л��� 
рі�н�� віков�� категорі�. Усі бажа�чі ма�ть можл�вість стат� ч�тачем 
головної бібліотек� регіон�.

Проект «Бібліотечна альтанка» отр�мав с�вальні ві�г�к� ч�тачів і після літньої перерв� про�овж�� сво� 
робот� � вересня не тільк� біля основного пр�міщення бібліотек� на в�л. Ю. Савченка� 10� а і біля інш�� пр�міщень 
бібліотек�� �е ��і�сн��ться обсл�гов�вання ч�тачів (пр. К. Маркса� 18� в�л. Ба�кальська� 78�.

Гордійчук Н.П., 
завідуюча відділом соціокультурних проектів

та зовнішніх зв’язків  КЗК «Дніпропетровська обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів 

слов’янських  Кирила і Мефодія»  

«СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА ЙДЕ В ЛЮДИ»: 
«ПОЛЬОВІ» ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИСТІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

За ініціат�в� Української бібліотечної асоціації  � 2011 році ро��
почалось прове�ення грома�ськ�� обговорень (��стріче�� сл��ань� пі� �а�
гально� на�во� «Бібліотека – центр грома��»� які про���ть в �сі� регіона� 
Україн�. В сво� черг� грома�ські обговорення на Дніпропетровщ�ні 
«Бібліотека нашої грома��: с�часне і ма�б�тн�» ро�почал�сь � 15 трав�
ня 2012 рок� � ініціат�в�: Дніпропетровської бібліотечної асоціації� 
Дніпропетровської обласної на�кової бібліотек� ім. Перво�ч�телів 
слов�янськ�� К�р�ла і Ме�о�ія та �а пі�тр�мк� Дніпропетровської обласної 
�ержавної а�міністрації� Дніпропетровської  обласної ра��� �правління 
к�льт�р� і т�р��м�. Грома�ські обговорення про���ть в �сі� населен�� п�н�
кта� Дніпропетровщ�н�� а ї� ре��льтат� б���ть ро�глян�ті на обласном�  
«Кр�глом� столі»� �е б���ть пр��няті пі�с�мкові �ок�мент�.

Пі� час прове�ення обласної квітневої школ� �ля мето��стів 
ЦБС області «Інноваці�на соціально�орі�нтована проектна �іяльність с�часної п�блічної бібліотек�» 26 — 27 квітня 
2012 рок� ві�б�лась� так б� мов�т�� генеральна репет�ція � пі�готовк� �о прове�ення грома�ськ�� обговорень. 
Ві�б�л�сь «польові» �ослі�ження� пі� час як�� мето��ст� області мал� �мог� провест� �бір ін�ормації що�о ��мк� 
грома�� про бібліотечні  посл�г�.

Мето� «польов��» �ослі�жень б�ло ��яс�ват� ставлення грома�ян �о бібліотек� �і�нат�ся ст�пінь �нань 
грома�ян про посл�г� бібліотек� �ібрат� пропо��ції грома�ян що�о поліпшення робот� бібліотек.

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА ЙДЕ В ЛЮДИ
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Мето��ст� пі� час прове�ення «польового» �ослі�ження мал� провест� оп�т�вання рі�н�� верств на�
селення (кожні� гр�пі оп�тат� не менше 20 чоловік�� �а�ікс�ват� оп�т�вання населення �ок�ментально: �ото 
(обов�я�ково�� ві�ео�� а��іо�ок�мент�� протокольні �ап�с� бесі�� та пі�гот�ват� �віт про прове�ене оп�т�вання: 
п�сьмов�� аналі� оп�т�вань населення� ві�еопре�ентація �а пі�с�мкам� робот�.

У с�прово�і мо�ераторів� �а�івців ДОУНБ� п�ять гр�п �ослі�н�ків в��шл� на в�л�ці міста� ро�по�іл�вш�сь 
�а так�м� локаціям�: пр. Кірова – с�пермаркет АТБ; Центр – ЦУМ� ра�он центрального р�нк� «О�ерка»; парк 
ім. Л. Глоб�; �алі�н�чн�� вок�ал.

Підбивши підсумки отриманих результатів «польових» досліджень, склалась така картина:
Загальна кількість респондентів – 99, відмовились відповідати – 24.

 • Серед респондентів:

 �  40 чоловік користуються бібліотекою,

 � 59 чоловік не користуються бібліотекою,

 � 27 чоловік знають про сучасні послуги бібліотек,

 � 72 чоловіки не знають про сучасні послуги бібліотек,

 � 87 чоловік вважають, що бібліотеки потрібні,

 � 4 чоловіки вважають, що бібліотеки не потрібні.

• Внесли пропозиції з поліпшення роботи бібліотек – 7 чоловік.

• Серед висловлювань мешканців та гостей міста лунали такі слова:

 � «Без книг жити неможливо»,

 � «Треба більше читати»,

 � «Я люблю бібліотеку»,

 � «Треба відкрити у бібліотеці кафе»,

 � «Потрібен вечірній читальний зал»,

 � «Бібліотекарі повинні бути більш професійними».

Провівш� �ослі�ження� м� �і�нал�ся� що грома�ськість� � свої� переважні� більшості� �на� про існ�вання 
бібліотек� але не ��же �обре �на�ома � ї� нов�м�� с�часн�м� та інноваці�н�м� можл�востям�� том� бібліотекам 
необ�і�но прово��т� рекламні кампанії — ро�пові�ат� про свої посл�г�� про свої можл�вості.

Бібліотек� спр��ма�ть як тра��ці�не місце �берігання кн�жок � «бібліотекарко�� �а�нято� своїм� справа�
м�»� нам необ�і�но �мін�т� ві�ношення �о кор�ст�вача� б�т� більш про�есі�н�м� та компетентн�м� — прац�ват� 
�ля л��е�.

70% респон�ентів б�л� б� більше �ацікавлені � ві�ві��ванні бібліотек�� якб� там б�ла більш �емократ�чна 
та �омашня атмос�ера� ві�пові�но бібліотекам необ�і�но �верн�т� �ваг� на ком�ортність� інтер��р та про��мат� 
�о�аткові «не бібліотечні» посл�г�.

Зюлева Ю.М., 
учений секретар КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

 • За віком респонденти розподілились таким          
чином:

 � молодь:

 à від 14 до 20 років – 23,

 à від 21 до 35 років – 27,

 � середній вік:

 à від 36 до 55 років – 33,

 � зрілий вік: 

 à від 56 років – 16.

 • За гендерною ознакою: 

 � жінки – 48, 

 � чоловіки –51.

 • За соціальним статусом:

 � працюючі – 42, 

 � безробітні – 6, 

 � студенти – 22, 

 � школярі – 12, 

 � домогосподарки – 7, 

 � молоді мами – 3, 

 � інші – 7.
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БУТИ  МОЛОДИМ – ЦЕ ЗДОРОВО!

24 червня Дніпропетровська обласна бібліотека �ля моло�і 
ім. М. Св�тлова �апрос�ла на моло�іжн�� �р�ста�л «Б�т�  моло��м — 
це ��орово!» свої� кор�ст�вачів та ж�телів міста.

За спр�яння �правління � справа� сім�ї та моло�і Дніпропетровської 
обл�ержа�міністрації працівн�к� бібліотек�� ра�ом �і своїм� �р��ям� 
та партнерам�� біля в�о�� �о кн�го�бірні створ�л� святкове �і�ство� на 
яком� пан�вала �р�жня� творча атмос�ера.

Спільн�м� ��с�ллям� б�л� пре�ставлені ін�ормаці�ні рес�рс�� 
на�авал�сь конс�льтації практ�ків  на �опомог� інтелект�альном� та 
�і��чном� ро�в�тк� моло�і� її ж�тт�вом� становленн� та творчом� 
�ростанн�. В ін�ормаці�но�конс�льтат�вн�� п�нкта� прац�вал� 
С�рженко Катер�на Олегівна� прові�н�� спеціаліст ві��іл� правов�� 
п�тань Дніпропетровського міського �правління �ст�ції� пс��олог�� лікар�
валеолог. Учасн�к� �і�ства отр�мал� насоло�� ві� р��� на тренажера� 
ра�ом � тренерам�  �ітнес�кл�б� «FitCurves» та  ві� bellydance � в�конанні 
інстр�ктора  ст��ії  «DZEN» Марії Карп�к. Атмос�ер� свята пі�тр�м�вал� 
мім�актор�  театрально�пс��ологічної ст��ії «Обра�» Т�мо�і� та Маршал� 
які �апрош�вал� пере�ож�� �о �часті в ін�ормаці�н�� ро�важальн�� ігра� 
та міні�віктор�на�.

«Гаряча» тема цього літа — Євро�2012 �на�шла ві�ображення в 
па�л�грі «Ф�тбольн�� спорт�прогно�»� біля якої протягом всього свята 
ві�б�валось особл�ве емоці�не спілк�вання. Вболівальн�кам б�ло 
�апропоновано пере�бач�т� �іналіста �вропе�ського т�рнір�� і це 
в�кл�кало б�р�л�ві обговорення. 

Бібліотекарі та член� Центр� іно�емн�� мов «SmartUp» �ао�оч�вал� 
�о в�вчення іно�емн�� мов� необ�і�ність воло�іння як�м� гостро ві�ч�тна 
в періо� прове�ення  ��тбольного чемпіонат�.

Моло�і поет� та м���кант� �по�обал� с�о�� бібліотек�� так�� собі 
творч�� по�і�м просто неба� �е вон� пре�ставлял� свої на�бання� 
про�овж��ч� тра��ції літерат�рної порослі Дніпропетровщ�н�� славн�м 
пр�кла�ом якої б�ла літгр�па «Моло�а к��ня» та її акт�вн�� �часн�к 
М��а�ло Св�тлов.

 За ві�г�кам� госте�� свято пр��мно вра��ло щ�ро� атмос�еро��  
яка склалася. Юні поет� і м���кант� пр�крас�л� свято  своїм�  талантам�.  
Особл�віст� святкової програм� став вільн�� мікро�он� кол� після 
в�ст�п� �апрошен�� авторів  кожен бажа�ч�� міг �і сцен� проч�тат� свої 
вірші� �аспіват� пісень або ж просто пр�вітат� моло�ь �і святом. Цікав�м 
експер�ментом б�л� що�но створені на святі м���чні ��ет�.

«Пр��мно б�ло бач�т� і ч�т� таланов�т� моло�ь міста! Цікаво б�ло 
спостерігат�  �а реакці�� ���вован�� пере�ож��� які ��п�нял�ся і сл��ал� 
в�ст�па�ч��! Пр��мно б�ло �роб�т� ві�кр�ття в гал��і  пс��ології� пое�ії� 
м���к�! Пр��мно б�ло по�новом� ві�кр�т� себе...і отр�мат� по�ар�нк�!» 
— так� �агальн� ��мк� в�слов�ла керівн�к етногр�п� «Иначе» Ганна 
Павлова. Всі� �то того �ня поб�вав біля бібліотек� і в�яв �часть � святі� 
о�носта�но �верн�л�сь �о колект�в� бібліотек�: «Влаштов��те такі 
��стрічі частіше! Обов`я�ково пі�тр�ма�мо!». Зро��міло� а�же  саме на 

цьом� творчом� ві�кр�том� ма��анч�к�� створеном� обласно� бібліотеко� �ля моло�і ім. М. Св�тлова� можна 
�авж��  в�слов�т� свої  на��аповітніші  ��мк� і поч�ття та  б�т� поч�т�м� інш�м�.

Матюхіна О.Л.� 
директор КЗ  «Дніпропетровська обласна

бібліотека  для молоді  ім. М. Свєтлова» 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕТРИКІВСЬКА  РАЙОННА  БІБЛІОТЕКА ЯК ОСЕРЕДОК СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ І ЗОСЕРЕДЖЕННЯ  КУЛЬТУРНИХ  НАДБАНЬ КРАЮ

Пр�ро�а нагоро��ла Петр�ківськ�� кра� багат�м� і в�нятково 
рі�номанітн�м� екос�стемам� і рекреаціям�. Вел�кі т�р�ст�чні � 
екск�рсі�ні можл�вості нашого регіон� об�мовлені багатьма ч�нн�кам�: 
�нікальн�� петр�ківськ�� �екорат�вн�� ро�п�с� бе�ліч наро�н�� ремесел� 
ч�сленні пам�ятк� історії та ар�ітект�р�� мальовн�чі кра�в���.

Увага та �ацікавленість �о Петр�ківк� вел�че�на. Загально� 
ві�омо� що Петр�ківщ�на – кра� т�р�ст�чн��� том� ра�онна бібліотека 
�а�няла вагом� ніш� � �ого поп�ляр��ації.  А саме� по�ала �аявк� та 
отр�мала перемог� �  8 ра�н�і конк�рс� проектів співпраці бібліотек � 
місцев�м� грома�ам� «Т�р��м і бібліотек�» програм� «Бібліоміст». Зара� 
наш проект «Бібліотека і грома�а: б����мо мост� в�а�мо�ії» акт�вно 
втіл��ться в ж�ття.

Учасн�к� проект� та �ого партнер� �опомага�ть � ��і�сненні 
поставлен�� �ав�ань. 

Пі� час коор��наці�ної ��стрічі �сі� �часн�ків проект� б�ло 
в��нано� що саме такої �іяльності бібліотек� чекала петр�ківська 
грома�а. На �аном� етапі стоїть багато важл�в�� �ав�ань що�о на�ання 
регіон� т�р�ст�чної пр�вабл�вості. Це �ав�ання � комплексн�м� в�мага� 
с�стемн�� ��с�ль вла��� населення кра� і бібліотек� – ін�ормаці�ного 
центр� як �ля т�р�ста� так і �ля пі�пр��мця ч� екск�рсово�а.

Крім тра��ці�н�� в��ів т�р��м� все більшої поп�лярності 
наб�ва� сільськ�� �елен�� т�р��м� �ля поп�ляр��ації та пі�тр�мк� якого 
поставлено н��к� �ав�ань в рамка� проект�. Роль бібліотек� на �аном� 
етапі ві�ч�тна – бібліотекарі спр�я�ть самооргані�ації сільськ�� са��б як 
можл�вості �о�аткового �аробітк� �ля сільського населення. Бібліотеко�  
ро�роблено та в��ано мето��чні рекомен�ації �ля госпо�арів са��б� 
прове�ено тренінг  �ля власн�ків сільськ�� «�елен��» са��б � мето� 
навчання основ ве�ення т�р�ст�чної �іяльності «Перші крок� � сільськом� 
�еленом� т�р��мі – пора�� початківцям».

Ві�ч�тн� �опомог� в реалі�ації проект� на�а� акт�в пенсіонерів� 
ветеранів Вел�кої Вітч��няної ві�н� та праці� органі�овано волонтерськ�� 
р��. Бібліотекарі вміло �аполон�л� �начн� част�н� �о�вілля літні� л��е�� 
моло�і �ля  ��і�снення �ослі�н�цько�пош�кової робот�. Прове�ено 
н��к� �а�о�ів пі� час експе��ції��ослі�ження «Істор�чн�� шля� на 
Петр�ківщ�ні� по яком� р��алася цар�ця Катер�на ІІ ві� села С�п�н� �о 
Бр�льового шля��».

За спр�яння ві��іл� к�льт�р� і т�р��м�  моло�іжн�м акт�вом на 
чолі � кра��навцем М.О. Т�мошенко ��і�снено об�ї�� істор�чно важл�в�� 
місць с. Петр�ківка. 

Наро�н�� �мілець Пр��ченко Воло��м�р ро�почав робот� 
на� в�готовленням нагля�н�� макетів �ля облашт�вання кра��навчо�
етногра�ічного к�точка «Петр�ківка чере� рок� і століття». На макета� 
б��е ві�творено част�н� слобо�� Петр�ківка ХVІІ століття. Учасн�к 
проект�� вч�тель історії Петр�ківської сере�ньої �агальноосвітньої школ� 
Л.М. Олі�н�к �апропон�вала ві�твор�т� на макеті вел�ч та масштабність 
Петр�ківського ярмарк�� слава про як�� пере�авалась на вел�кі� 
тер�торії Україн�.

Кра��навець� істор�к О.Ф. М�ршавка прац�� на� п�сьмов�м 
оп�сом евол�ції ро�в�тк� Петр�ківк� (��мівн�к – ��тір – село – слобо�а – сел�ще – сел�ще міського т�п��.

Спільно � партнерам� проект� гот��ться прове�ення �ля бібліотекарів� власн�ків сільськ�� �елен�� са��б� 
ма�стрів петр�ківського �екорат�вного  ро�п�с� семінар� «Діяльність бібліотек� � ін�ормаці�но�рекламного 
прос�нення сільського �еленого та істор�чного т�р��м�».

Впрова�ження ін�ормаці�н�� те�нологі� �о�воля� пре�став�т� кра��навч� �іяльність на са�ті нашої 
бібліотек� і в соціальн�� мережа�.

З мето� ро�повс��ження ін�ормації про проект ро�роблено ря� пре�ентаці�� які можл�во �емонстр�ват� 
�ав�як� пр��баном� обла�нанн� �а кошт� грант� «Бібліоміст» (м�льт�ме�і�на �становка� ц��ров�� �отоапарат� 
пр�нтер �ля кольорового �р�к�� веб�камера� нав�шн�к�� експо��ці�ні вітр�н��.
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В��начно� по�і�� �ля петр�ківців � прове�ення �ест�вал� «Петр�ківськ�� ��воцвіт». Цього рок� він 
про�шов вп�яте і б�в прове�ен�� в місті Дніпропетровськ�. Бібліотеко� б�ло ро�роблено багато в��ань� які � о�ні�� 
� на�кращ�� �орм репре�ентації кра�� ма�стрів наро�н�� ремесел.

У бібліотеці о�ормлені  пості�но �і�чі в�ставк�  ма�стрів 
петр�ківського ро�п�с�  (�ара� пре�ставлено робот� Н.І. Кон�рат�к�.

Окрасо� бібліотек� � робот� моло�ої ма�стр�ні� інвалі�а 
��т�нства Покр�шк� Мар�н� «Ся�во кольорів Мар�н� Покр�шк�»� в��ано 
о�но�менн�� б�клет.

Хотілося б ві�міт�т�� що в�щеоп�сана �іяльність � на��в�ча�но 
цікаво�� потрібно� і перспект�вно�. Проектом о�оплено в�конання 
�еякої част�н� програмно�цільового кра��навчого проект� «Петр�ківка – 
коштовна перл�на Україн�»� як�� ро�ра�ован�� на 2012 – 2016 рок�.

Отже� с�т�ація в бібліотеці стрімко �мін��ться� і те� що ��авалось 
нереальн�м нещо�авно� сього�ні ста� пр�ро�н�м.  

О�н�м � на�важл�віш�� по��т�вн�� моментів � те� що бібліотека 
ві�ч�ла акт�вн� пі�тр�мк� грома��� а грома�а� в сво� черг� ві�ч�ла �ваг�� 

т�рбот�� �опомог� ві� бібліотекарів. А �сім нам ра�ом – петр�ківські� грома�і необ�і�не в�а�моро��міння і ��нання 
�а�ля спа�ковості поколінь.

Шумейко Н.С.,
в.о. директора РКЗК «Петриківська ЦБС»

ПІЗНАЄМО ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ В ІНТЕРАКТИВНОМУ РЕЖИМІ

 З наго�� ві��начення 80�річчя нашої області на са�ті 
Дніпропетровської обласної �ніверсальної на�кової бібліотек� 
співробітн�кам� б�ло створено сторінк� «Дніпропетровщ�но� �а 80 �нів»� 
на які� що�енно в�світл�вався кожен рік вісім�есят�річної історії області.

Ф�нкціон�вання сторінк� стало перш�м етапом реалі�ації 
соціок�льт�рного проект� «Кра��навч�� інтеракт�вн�� т�р��м � 
бібліотечном� просторі Дніпропетровщ�н�».

Створ��ч� проект� б�ло поставлено �а мет� поп�ляр���ват� 
кра��навч�� т�р��м чере� прове�ення інтеракт�вн�� тренінгов�� �анять� 
�ав�анням� як�� б�ло в�осконалення нав�чок робот� �часн�ків проект� 
в мережі Інтернет та пі�в�щення рівня ї� обі�наності � п�тань історії та 
сього�ення рі�ного кра�.

Учасн�кам� проект� стал� пі�опічні тер�торіальн�� 
центрів соціального обсл�гов�вання Кіровського� Жовтневого та 
Червоногвар�і�ського ра�онів.

Протягом чот�рьо� т�жнів на ба�і бібліотек� прово��л�сь 
темат�чні тренінг�. Пі� час �анять �часн�к� мал� �мог� прац�ват� �а 
окрем�м� комп��терам�� які стал� �ля н�� прові�н�кам� � вірт�альн�� 
світ кра��навчого т�р��м�.

Для ��і�снення б��ь�якої по�орожі л���на ма� воло�іт� 
ш�рок�м спектром ін�ормації. Саме том�� протягом �анять� �часн�ків 
проект� �на�ом�л� � можл�востям� мережі Інтернет � пі�нанні рі�ного 
кра�. Ра�ом � тренером вон� ві�ш�к�вал� місцеві т�р�ст�чні са�т�� 
перегля�ал� ві�ео � неповторн�м� кра�в��ам�� спілк�вал�сь на �ор�ма� 

та � соціальн�� мережа� про особл�вості рі�ного кра�� створ�вал� маршр�т� �а �опомого� електронн�� карт. 
А���торія проект�� ��ебільшого� скла�алась � не�осві�чен�� кор�ст�вачів комп��терної те�нік�� тож вел�ка �вага 
пі� час �анять пр��ілялась саме в�робленн� нав�чок робот� � те�ніко�. Але це не �ава��ло цікавом� спілк�ванн� 
та поро��мінн� � гр�по�. 

Зав�як� партнерств� � Центром «�еленого» т�р��м� та наро�н�� ремесел Дніпропетровщ�н� �ля �часн�ків 
б�в прове�ен�� ма�стер�клас � петр�ківського ро�п�с�� а екск�рсі�н�� т�р � істор�чне м�н�ле Дніпропетровщ�н� 
став можл�в�м �як��ч� співпраці �  Національн�м істор�чн�м м��е�м ім. Д.І. Яворн�цького.

Проект тр�ва�� і вже � вересні  �о нього �ол�чаться інші гр�п�� які також �мож�ть ві�ч�т� переваг� 
інтеракт�вного спілк�вання � мето� пі�нання рі�ного кра�.

Гордійчук Н.П., 
завідуюча відділом соціокультурних проектів та зовнішніх зв’язків 
КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»
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ВИКОРИСТАННЯ  ВІДЕОТЕХНОЛОГІЙ  ЯК КРЕАТИВНИЙ  ЗАСІБ
ПРОСУВАННЯ КНИГИ ТА БІБЛІОТЕКИ

Зна�ч�� що 99% всі�ї ін�ормації л���на отр�м�� чере� �орове 
спр��няття� м� �авно ш�кал� нові шля�� ві��ального прос�вання кн�г� 
та ч�тання. А т�т якра� програма «Бібліоміст» органі��вала тренінг 
«Ро�робка е�ект�вн�� ві�ео»� як�� ві�б�вся �  К��ві 25 — 26 жовтня 
2011 рок�. За�і� б�в ро�ра�ован�� на т��� �то �б�рався створ�ват� ві�ео� 
�окрема про бібліотек� і �ля бібліотек� і �отів б� ��об�т� необ�і�ні творчі 
та те�нічні нав�чк�. На тренінг пої�ала �аст�пн�к ��ректора  ЦБС  Тетяна 
Дороніна. Вона б�ла в �а�ваті ві� побаченого і поч�того. Поверн�вш�сь 
�о�ом�� �а�отіла освоїт� сама і навч�т� колег створ�ват� ві�еорол�к�. 
«Навч�вся сам — навч� іншого». Це� пр�нц�п б�ло реалі�овано на  
�аняття� ма�стер�клас� «Творчість  пл�с  інновація» � гр��ні 2011 рок�� 
як�� б�ло органі�овано �ля бібліотечн�� працівн�ків ЦБС.

У  січні 2012 рок� Центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка 
оголос�ла конк�рс б�ктре�лерів «Кн�га в ка�рі». Що таке б�ктре�лер? 
Це коротк�� ві�еорол�к �а мот�вам� кн�г�� основне �ав�ання якого —
ро�повіст� про кн�г�� �ацікав�т�� �аінтр�г�ват� ч�тача. Пр� створенні б�к� 
тре�лера можна в�кор�стов�ват� ві�ео� а можна обі�т�ся іл�страціям�� 
�отогра�іям�� ро�воротам� кн�г.

На �мін� тра��ці�н�м кн�жков�м в�ставкам в бібліотека� 
пр��о��ть с�часн�� спосіб прос�вання кн�г — б�ктре�лер� —
ві�еоанотації кн�г. У рол�к� 3 �в�л�н�  ін�ормації про кн�г� по�а�ться 
так� що ві�ра�� �очеться в�ят� її � поч�тат�. На конк�рс на�і�шло 11 
б�ктре�лерів. Кращі робот� працівн�ків б�л� нагоро�жені цінн�м� 
пр��ам�. 

Конк�рс «Кн�га в ка�рі» �ал�ч�в �о  бібліотек нов�� кор�ст�вачів� а також спонсорів� які на�ал� пі�тр�мк� в 
прове�енні конк�рс� б�ктре�лерів. Ві�тепер �а �опомого� б�ктре�лерів м�  реклам��мо кращі кн�г� на са�ті  нашої 
бібліотек� http://lib.dndz.gov.ua   і бібліотечном� бло�і  http://bibliopazlu.blogspot.com.

У л�том� 2012 рок� програма «Бібліоміст» оголос�ла конк�рс бібліотечного ві�ео «БібліоКіноФест: Ка�р� 
в�ріш��ть все». Мета конк�рс� — ві��нач�т� ві�ео� які пр�верта�ть �ваг� грома� �о бібліотек� реклам��ть 
бібліотечні посл�г� та �мін��ть спр��няття бібліотек � с�спільстві.  Наша бібліотека в�яла �часть � конк�рсі. М� 
створ�л� ві�еорол�к «До ��стрічі в бібліотеці»� як�� по��в�л�ся пона� 600 гля�ачів� і він став ві��тно� картко� 
нашої бібліотек�.

Ма�же всі наші бібліотек���ілії ма�ть багат�� �осві� �і створення м�льт�ме�і�н�� пре�ентаці�. Усі 
соціок�льт�рні �а�о�� с�прово�ж��ться м�льт�ме�і�н�м� пре�ентаціям�� сла���шо�� ві�ео�ільмам�� створен�м� 
власнор�ч. 

У травні 2012 рок� �ля працівн�ків бібліотек б�ло прове�ено практ�к�м «Створення е�ект�вн��  ві�ео». 
Досві�ом  �іл�л�ся  �ав. ві��ілом електронно�бібліогра�ічної ін�ормації Л. Ден�с�к� �аст�пн�к ��ректора � 
реклам� та маркет�нг� Т. Дороніна� прові�н�� бібліотекар Центральної бібліотек� �ля �іте� Т. Доро���ва� мето��ст 
ЦМБ   ім. Т.Г. Шевченка Л. Ш�ш�ра та ін. В�кор�стання новітні�  те�нологі� — �ростання імі�ж� с�часної бібліотек� 
— основн�� в�сновок практ�к�м�. Бібліотекарі осво�вал� вірт�альн�� простір кн�жкової в�ставк�� вч�л�ся 
створ�ват� пре�ентації в �орматі «печа�к�ча»� ві�еорол�к�.

Дніпро��ерж�нська бібліотека �ля �іте� стала переможцем 9 ра�н�� конк�рс� проектів «Співпраця 
бібліотек � місцев�м� грома�ам�». Проект «Моя л�бов – ��тбол: Конк�рс б�ктре�лерів сере� пі�літків 12—16 
років» пере�бача� створення ві�еос�жетів �а кн�гам� про спортсменів���тболістів і пр��ерів чемпіонатів Україн�� 
Європ�� Євро�2012 � по�альшо� пре�ентаці�� в бібліотека� та школа� міста. 

У �ень ві�кр�ття Євро�2012 � Центральні� бібліотеці �ля �іте� старт�вав проект «Моя л�бов — ��тбол». 
На свято �авітал� справжні шан�вальн�к� ��тбол� та кн�г�. Пі� �в�к� о�іці�ного гімн� Україн� �о Євро�2012 
ро�почалося спорт�вно�ро�важальне шо� «Бібліогол».

Після ро�пові�і прові�ного бібліотекаря ��тячої бібліотек� Т. Доро�е�вої про історі� Євро � �ітьм� провел� 
ро�м�нк� на �нання ��тбольн�� термінів. Переможці отр�мал� пр��� � с�мволіко� Євро. Пр��мно� неспо�іванко� 
стала акт�вна �часть �івчаток� які пора��вал� своїм� �нанням� ��тбол�. Пр��� також �істал�ся �лопцям� що 
пр��шл� на свято � ��тбольні� �ормі.  І ось �роч�ста м�ть: ��ректор Дніпро��ерж�нської ЦБС Т. Герас�та 
проголош�� початок конк�рс� б�ктре�лерів. 

Теплі та пр��мні слова ска�ав почесн�� гість свята� пре���ент ��тячого ��тбольного кл�б� 
м. Дніпро��ерж�нська «Олімпія — 2001» М. Ре�ніков. Ві� нього бібліотека отр�мала � по�ар�нок кн�г� про 
�ніпропетровськ�� ��тбол та світл�н� � автогра�ом прові�ного гравця �бірної Англії Джона Террі. На головне 
п�тання ч�тачів «А �а як�м� кн�гам� можна �нят� б�ктре�лер?» ві�повіла кн�жково�іл�страт�вна в�ставка 
«Євро � 2012: спорт�вн�� �абіг �о ч�тання»� огля� якої �роб�ла �аст�пн�к ��ректора по роботі � �ітьм� І. Табакова.

У том�� що ��тбол може б�т� не тільк� сер�о�н�м� а � ��же весел�м� всі переконал�ся� переглян�вш� 
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ві�еопре�ентаці� «Віват� ��тбол!»� всі ка�р� якої с�прово�ж�вал�ся г�чн�м смі�ом.  Пі� веселі �в�к� польського 
��тбольного гімн� бібліотекарі пр�гост�л� �іте� п�рогом «Євро � 2012».

На конк�рс б�ктре�лерів «Моя л�бов — ��тбол» вже на�і�шло 15 робіт �а кн�гам�: М�кола Носов «Вітя 
Мал��в � школі і в�ома»� Олег Бло�ін� Деві Арка�ь�в «Ф�тбол на все ж�ття»� Ігор Носов «Не�на�ко���тболіст» та ін.

Проект ще тр�ва�� але вже � перші �осягнення: �ав�як� ро�повс��женн� сере� �іте� та моло�і 
б�ктре�лерів� м� �ал�ч�л� нов�� кор�ст�вачів бібліотек�� пр�верн�л� �о себе �ваг� місцевої грома��� пі�в�щ�л� 
імі�ж бібліотек�.

Герасюта Т.І., 
директор  Дніпродзержинської  міської ЦБС

БЕЗКОШТОВНА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА — ПРИЄМНИЙ ПОДАРУНОК 
ДЛЯ МЕЖІВЧАН

РКЗК «Межівська ЦБС» стала переможцем  конк�рс� 
програм� «Бібліоміст».  Працівн�к� Межівської ра�онної бібліотек� 
тепер на�а�ть нові бібліотечні посл�г� – наші кор�ст�вачі ма�ть 
вільн��� а головне бе�коштовн�� �ост�п �о мережі Інтернет. 
Сього�ні ж мережа Інтернет �начно ро�ш�р�ла можл�вості 
населення. Спілк�вання �а �опомого� Skype��в�я�к� � б��ь�як�м 
к�точком світ�� по��оровлення ві� �р��ів та �на�ом�� по електронні� 
пошті та бе�ліч ін�ормації на�а� вона кожном� кор�ст�вачеві.

Зв�ча�но� м� не мал� б �сього цього скарб�� якб� не 
пі�тр�мка нашої вла�� і спонсорів� які не стоять осторонь ві� 
проблем бібліотек. Пості�н�� спонсор бібліотечної с�стем� ра�он� 
Віктор Георгі�ов�ч Харламов� наш ві�ом�� �емляк� поет� член 

Спілк� п�сьменн�ків�мар�н�стів Україн�� по�ар�вав Межівські� ра�онні� бібліотеці  комп��тер�  як�� б�ло 
пі�кл�чено �о мережі Інтернет та перш� електронн� кн�г� PocketBook 360� яко� акт�вно кор�ст��ться моло�і 
ч�тачі нашої бібліотек�. Крім цього він пості�но поповн�� бібліотечн�� �он� та на�а� �інансов� �опомог�. 

 Новітні те�нології шв��ко в�о�ять � наше ж�ття. Зав�як� �асновн�кам програм� «Бібліоміст»� �сім 
неба���ж�м л��ям Межівщ�н� та � Україн� в цілом�� �чні ра�центр�� ж�телі бл�жні� населен�� п�нктів� �ч�телі� л��� 
на�рі�номанітніш�� про�есі�� пенсіонер�  ма�ть можл�вість бе�коштовно кор�ст�ват�ся посл�гам� Інтернет�центр�.

Коваленко Л.В.,
провідний методист РКЗК «Межівська ЦБС»

БІБЛІОТЕКИ  ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ НА ЯРМАРКУ БІБЛІОТЕЧНИХ ІННОВАЦІЙ                                     
«СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА: РОЗВИВАЄМО МІСЦЕВІ ГРОМАДИ»

21 травня 2012 рок� ві�б�вся Ярмарок бібліотечн�� інноваці� «С�часна бібліотека: 
ро�в�ва�мо місцеві грома��»� органі�ован�� програмо� «Бібліоміст» � партнерстві � 
Міністерством к�льт�р� Україн�� Національно� парламентсько� бібліотеко� Україн�� 
Українсько� бібліотечно� асоціаці�� (УБА�� Рес�рсн�м центром «ГУРТ»� Програмо� 
спр�яння Парламент� Україн� (ПСП ІІ� та Ві��ілом прес�� освіт� і к�льт�р� посольства 
США в Україні. Ярмарок про�о��в в Національном� центрі �ілового та к�льт�рного 
співробітн�цтва «Українськ�� �ім»� на�більш ві�омом� багато��нкціональном� центрі 
�ілового� грома�сько�політ�чного� просвітн�цького та к�льт�рно�м�стецького ж�ття 
Україн�.

За�і� �роч�сто ві�кр�в ��ректор програм� «Бібліоміст» в Україні Мате� Новак� 
як�� пр�вітав �сі� пр�с�тні� бібліотекарів і пре�ставн�ків грома�ськ�� органі�аці� � �сі�ї 
Україн�� а також госте� � Польщі� Німечч�н�� Р�м�нії� Болгарії. З вітальн�м словом �о 
пр�с�тні� �верн�вся На��в�ча�н�� та Повноважн�� Посол США в Україні Джон Те��т� 
Генеральн�� ��ректор компанії «Ма�кросо�т» в Україні Дм�тро Ш�мків. З Все�країнськ�м 
святом працівн�ків к�льт�р� і ма�стрів наро�ного м�стецтва �часн�ків почесного �ібрання 

пр�вітав �аст�пн�к Міністерства к�льт�р� Україн� Т�мо�і� Ко�ан. Також �часн�ків Ярмарк� вітав лі�ер партії 
«УДАР»� спів�асновн�к Фон�� братів Кл�чків� багатократн�� чемпіон світ� � бокс� Віталі� Кл�чко.

ЯРМАРОК БІБЛІОТЕЧНИХ ІННОВАЦІЙ
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Ярмарок бібліотечн�� інноваці� – це част�на ін�ормаці�ної 
кампанії програм� «С�часна бібліотека»� яка ма� на меті ро�ка�ат� 
мешканцям Україн� про нові бібліотечні посл�г� � мето� �ал�чення 
населення �о ві�ві��вання бібліотек.

На Ярмарк� б�л� пре�ставлені на�кращі інноваці�ні посл�г� та 
проект�� спрямовані на ро�в�ток грома�� бл��ько 30 �країнськ�� бібліотек� 
а також госте� � Р�м�нії� Мол�ов�� Польщі� К�рг��стан�.

В�ставкова експо��ція Ярмарк� скла�алася � 45 в�ставков�� 
стен�ів бібліотек та грома�ськ�� органі�аці��партнерів.

Обмін �осві�ом ві�б�вався � �орматі ток�шо�� міні�тренінгів� 
пре�ентаці�� ��ск�сі�� а також пі� час не�ормального спілк�вання.

Дніпропетровськ� область на Ярмарк� бібліотечн�� інноваці� 
пре�ставлял� КЗК «Дніпропетровська обласна �ніверсальна на�кова 
бібліотека ім. Перво�ч�телів слов�янськ�� К�р�ла і Ме�о�ія» і КЗК 
«Дніпро��ерж�нська міська ЦБС».

На Ярмарок б�л� �апрошені 6 переможців ІІІ ра�н�� конк�рс� 
«Органі�ація нов�� бібліотечн�� посл�г � в�кор�станням вільного �ост�п� 
�о Інтернет� – ІІІ» ві� нашої області: КЗ «Павлогра�ська міська ЦБС»� 
Новомосковська міська ЦБС� КЗК «Павлогра�ська ра�онна бібліотека»� 
Томаківська� Юр�ївська та Петропавлівська ра�онні ЦБС� а також КЗК 
«Обласна бібліотека �ля �іте�» як переможець конк�рс� бібліотечного 
ві�ео «БібліоКіноФест: Ка�р� в�ріш��ть все». Дніпропетровська обласна 
�ніверсальна на�кова бібліотека ім. Перво�ч�телів слов�янськ�� К�р�ла 
і Ме�о�ія на Ярмарк� пре�став�ла проект «Кра��навч�� інтеракт�вн�� 
т�р��м (КІТ� � бібліотечном� просторі Дніпропетровщ�н�».

Мета проект� – поп�ляр��ація кра��навчого т�р��м� і� 
�ал�ченням місцев�� грома� та �ержавн�� �станов шля�ом створення на са�ті бібліотек� темат�чн�� р�бр�к та 
�ор�м�� що містять ін�ормаці� про ро�в�ток Дніпропетровської області � наго�� її 80�ї річн�ці і перелік місцев�� 
т�р�ст�чн�� са�тів� які ін�орм��ть про с�часне �аконо�авство� та п�блікації � періо��чн�� в��ання� � п�тань 
т�р��м�; прове�ення ц�кл� тренінгів � в�кор�станням новітні� ін�ормаці�н�� те�нологі� �а темам� кор�ст�вання 
Інтернетом� спілк�вання на �ор�ма�� � соціальн�� мережа� та �а �опомого� Skype� створення пре�ентаці� �      
Power�Point і ро�робк� т�р�ст�чн�� маршр�тів; в��ання та пре�ентації ін�ормаці�ного б�клет� «Дніпропетровщ�на 
т�р�ст�чна». Також пі� час реалі�ації проект� нові кор�ст�вачі бібліотек� отр�ма�ть �нання� �ав�як� як�м 
навчаться створ�ват� власні ін�ормаці�ні про��кт�� � том� ч�слі б�клет �і сп�ском са�тів т�р�ст�чн�� органі�аці� 
Дніпропетровщ�н�� темат�чн� гр�п� � соціальн�� мережа�� м�льт�ме�і�ні пре�ентації �а матеріалам� екск�рсі� �о 
м��е� та карт� � нов�м� т�р�ст�чн�м� маршр�там�.

Також бібліотека в�яла �часть � конк�рсі ���ожні� аматорськ�� інсталяці� «Моя с�часна бібліотека»� 
пре�став�вш� робот� «Бібліо�Lego». Інсталяція скла�алась � �етале� ві�омого констр�ктора Lego. Співробітн�к� 
бібліотек� ра�ом � ч�тачам� створ�л� бібліотек� ма�б�тнього: омріяне ���не пр�міщення � п�ят� повер�ів� � 
кімнатам� ві�поч�нк� та ка�е і �р�чн�м паркінгом. Робота б�ла створена пі� гаслом «Б����ч� ра�ом бібліотек� 
ма�б�тнього� м� �орм��мо спільне бачення с�спільного ін�ормаці�ного простор�». Інсталяція �емонстр�валась в 
інтеракт�вном� реж�мі і кожен � �часн�ків Ярмарк� міг �ол�ч�т�сь �о спільн�� �і� �і своїм� пропо��ціям�.

Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка м. Дніпро��ерж�нська пре�ент�вала на Ярмарк� проект «Бібліотека 
�г�ртов�� грома��»� в рамка� реалі�ації якого прово��ть н��к� �а�о�ів �ля місцевої грома��� поп�ляр����ч� 
творчість свої� ч�тачів шля�ом прове�ення ма�стер�класів� тренінгів � р�ко�ілля та м�стецтв� органі�ації в�ставок 
творчості � �екорат�вно�пр�кла�ного м�стецтва� ж�воп�с�� �отогра�ії� пое�ії. Також б�в пре�ентован�� літерат�рно�
м�стецьк�� кл�б об�арованої моло�і «Віварт»� рекламно�просвітн�цькі акції «Час ч�тат�» та «Бібліотечне бе�соння: 
ніч � бібліотеці». Сере� інш�� цікав�� бібліотечн�� акці�� які б�л� органі�овані �ля мешканців Дніпро��ерж�нська і 
пре�ставлені на Ярмарк�: «Сім �нів по��т�в�»� «Євро�2012: спорт�вн�� �абіг �о ч�тання» (вірт�альна ��тбольна 
віктор�на� спр�нтерське ч�тання� бібліотечне орі�нт�вання� та конк�рс б�ктре�лерів «Кн�га � ка�рі». Цільов�м� 
гр�пам� проект� «Бібліотека �г�ртов�� грома��» � творча спільнота� моло�ь� не�а��щені верств� населення� л��� 
по��лого вік� та об�аровані �іт� міста.

У Ярмарк� в�ял� �часть пона� т�сяч� �часн�ків� і �а�і� про�емонстр�вав ш�рокі� грома�ськості як с�часні 
бібліотек�� на�а�ч� нові посл�г� � в�кор�станням Інтернет� та ін�ормаці�н�� те�нологі�� � співпраці � партнерам� 
спр�я�ть ро�в�тк� спільнот та �мін��ть ж�ття грома�ян. 

Луньова І.Є.� 
завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи 

КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»
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В БІБЛІОТЕКАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(на прикладі діяльності науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ)

 На�ково�те�нічна бібліотека Дніпропетровського національного 
�ніверс�тет� �алі�н�чного транспорт� імені ака�еміка В. Ла�аряна б�ла 
створена ра�ом і� навчальн�м �акла�ом � 1930 році.

 На сього�ні НТБ ДНУЗТ � о�ні�� � на�більш�� бібліотек в�щ�� 
навчальн�� �акла�ів області та прові�но� бібліотеко� Україн� в гал��і 
�алі�н�чного транспорт�. Фон� бібліотек� скла�а� 900 000 пр�мірн�ків� 
кількість ч�тачів �а ���н�м ч�тацьк�м кв�тком станов�ть 12 000. 
Бібліотека ро�ташована на площі 2816 м2. У сво�м� скла�і ма� 6 ві��ілів� 
7 абонементів� ме�іа��ал та 5 ч�тальн�� �алів на 450 поса�ков�� місць� 
сектор� електронної бібліотек� та ін�ормаці�ної аналіт�к�. НТБ ма� 
�ілії � Львові та О�есі. 

 НТБ ДНУЗТ ро�в�ва�ться як ін�ормаці�н�� інтелект�центр 
�ніверс�тет�. Місія бібліотек� як ін�ормаці�ної серцев�н� ДНУЗТ поляга� 
в �абе�печенні можл�восте� рівного �ост�п� кор�ст�вачів �о �ок�ментів� 
ін�ормації та �нань � мето� пі�в�щення е�ект�вності �іяльності ВНЗ 
� пі�готовк� в�сокоінтелект�альн�� �а�івців та прове�ення якісн�� 
на�ков�� �ослі�жень. Дана місія пере�бача� �мін� пара��гм� �іяльності � 
накоп�чення ін�ормаці�н�� рес�рсів на на�ання �ост�п� �о н��� а також 
�о ро�по�ілен�� ін�ормаці�н�� рес�рсів� ін�ормації і �нань Інтернет�� та 
транс�ормаці� НТБ �ніверс�тет� в �і�в� інноваці�н� мо�ель освітнього� 
на�ково��ослі�ного та пе�агогічного процесів. 

 Тобто� на сього�ні �ніверс�тетська бібліотека � і част�но� 
тра��ці�ної ін�растр�кт�р� ДНУЗТ� і ново� ланко� ін�растр�кт�р� 
світового на�кового мережевого простор�� акт�вн�м �часн�ком е�на�к� 
та е��ослі�жень. Це с�прово�ж��ться �апрова�женням новаторськ�� 

�орм бібліотечного в�робн�цтва і сервіс�� ро�ра�ован�� на переміщення в�а�мо�ії � кор�ст�вачам� в площ�н� 
вірт�альн�� ком�нікаці�. 

 Новаторством в роботі бібліотек� �:
1. Вперше в регіоні — Ініці�вання� проект�вання� створення та �асво�ння те�нологі� с�прово�ження 

електронного наукового журналу «Антропологічні виміри філософських досліджень» на ін�ормаці�ні� 
плат�ормі «Open Journal Systems» (http://www.ejournal.diit.edu.ua — о�іці�н�� �ост�п � 01.07.2012 р.�.

 2. Вперше в регіоні — Пості�не с�прово�ження інституційного репозитарію — цифрового архіву 
наукових праць спільноти університету (eaDNURT — http://eadnurt.diit.edu.ua) на ін�ормаці�ні� плат�ормі 
«DSpace». Репо��тарі� �аре�стровано в �вропе�ськ�� та світов�� ін�ормаці�но�пош�ков�� с�стема�.

 3. Вперше в регіоні (серед бібліотек ВНЗ) — Пості�не ��осконалення веб-сайту бібліотеки � 
пре�ставленням електронного каталогу (http://www.library.diit.edu.ua�. Засво�ння технології корпоративного 
запозичення бібліогра�ічн�� �ап�сів на основі протокол� Z39/50 � міжнаро�ної «ІРБІС — корпорації»� пре�ставлення 
власного рес�рс�.

 4. Вперше в регіоні — Прове�ення наукових досліджень в ході виконання науково-дослідної роботи 
«Інформатизація бібліотеки університету як чинник формування комунікаційних моделей діяльності», 
яка прово��ться в Дніпропетровськом� національном� �ніверс�теті �алі�н�чного транспорт� імені ака�еміка 
В. Ла�аряна протягом 2010 — 2011 рр. (Державн�� ре�страці�н�� номер 0110U007508�. На�р�ковано 13 стате� 
� �а�ов�� на�ков�� в��ання�� 26 те� на�ково�практ�чн�� кон�еренці� та отр�мано 1 авторське сві�оцтво. 
Захищено кандидатську дисертацію на ��об�ття на�кового ст�пеня кан���ата на�к і� соціальн�� ком�нікаці� на 
тем� «Ком�нікаці�ні мо�елі �іяльності бібліотек ВНЗ в �мова� ін�ормат��ації».

 5. Вперше в регіоні — Прове�ення аналізу цитування наукових робіт співробітників ДНУЗТ за 
2000 — 2010 рр. і� �астос�ванням те�нології міжнаро�н�� бібліометр�чн�� ба� �ан��.

 6. Вперше в регіоні (серед бібліотек ВНЗ) – Повне переведення на електронний облік та електронне 
наукове опрацювання нов�� на��о�жень �ок�ментів. Штрих-кодування �он�� навчальної літерат�р�. 
Автоматизована книговидача літерат�р�.

 Така �іяльність �о�воля� ро�ш�р�т� межі інтелект�ального ро�в�тк� ст��ента� в�кла�ача і на�ковця та 
спр�я� �орм�ванн� інтелект�альної еліт�� ��атної очол�т�� ро�в�ват�� в�осконал�ват� в�робн�чі� на�кові� освітні� 
к�льт�рні процес� регіон� та країн�.

Колесникова Т.О., 
директор науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту ім. академіка  В. Лазаряна
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БІБЛІОТЕКА ДРПБК – ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

Бібліотека Дніпропетровського ра�іопр�ла�об��івного коле�ж�� 
�орі�нтована на обсл�гов�вання ст��ентів� в�кла�ачів та працівн�ків 
освіт�� 22 бере�ня 2012 рок� ві�святк�вала вел�к�� �віле� – п�ят�есят 
років ві� �ня �асн�вання коле�ж� та бібліотек�. За сво� 50�річн� історі� 
колект�в нашого в�щого навчального �акла�� �роб�в �начн�� внесок 
� ро�в�ток економік� Пр��ніпровського регіон�� Україн� та кол�шнього 
СРСР� � пі�готовк� в�сококвалі�ікован�� спеціалістів ра�іоелектронної 
гал��і �ля пі�пр��мств оборонного про�іл�� пі�пр��мств ра�іо� 
телебачення та �в�я�к�� ін�ормаці�но�ком�нікаці�н�� те�нологі�. 
Шістна�цять т�сяч в�п�скн�ків �спішно прац��ть в �сі� гал��я� наро�ного 
госпо�арства� пі�твер�ж��ч� в�сок�� імі�ж Дніпропетровського 
ра�іопр�ла�об��івного коле�ж� � всі� країна� СНД та �а кор�оном. 

Бібліотека і колект�в в�щого навчального �акла�� в�кон��ть 
���не стратегічне �ав�ання – �абе�печ�т� пі�готовк� спеціалістів� 
які ві�пові�а�ть с�часн�м в�могам ві�пові�но �о �а�екларован�� 
пр�нц�пів Болонського процес�. Бібліотека коле�ж� �авж�� мала 
сво�� мето� операт�вне �а�оволення ін�ормаці�н�� потреб 
свої� кор�ст�вачів та якісне ін�ормаці�не �абе�печення �сі� 
напрямків навчально�пе�агогічної і в��овної �іяльності �акла��.

Сього�ні бібліотека прагне створ�т� опт�мальні �мов� �ля 
�а�оволення потреб коле�ж� �а ра��нок �орм�вання� в�кор�стання 
та ро�повс��ження ін�ормаці�н�� рес�рсів� вб��ов��ться в 
ін�ормаці�н� мереж� �чбового �акла��� генер�� он�ла�нов�� 
про��кт (власн�� са�т http://drpsklibr.at.ua/�� �абе�печ�� �ост�п �о електронного рес�рс� �а �опомого� 
ліцен�і�ної версії АБІС ІРБІС� тобто в�ст�па� ін�ормаці�н�м інтелект�центром в�щого навчального �акла��.

Основн�м� напрямкам� впрова�ження ін�ормаці�н�� те�нологі� � бібліотеці коле�ж� стал�: комп��тер��ація 
процес� обробк� ін�ормації� об���нання комп��тер��ован�� робоч�� місць � ���н� ін�ормаці�н� с�стем�� створення 
власн�� спеціальн�� електронн�� ба� �ан��. Вже �спішно ��нкціон��ть 3 автомат��ован�� робоч�� місця: АРМ 
«КАТАЛОГІЗАТОР» АБІС «ІРБІС»� АРМ «КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ» АБІС «ІРБІС»� АРМ «ЧИТАЧ» АБІС «ІРБІС». 

Забе�печен�� �ост�п кор�ст�вачів Інтернет� �о електронн�� каталогів бібліотек� коле�ж�. WEB�
ІРБІС пр���нан�� �о са�т� бібліотек� коле�ж� http://drpsklibr.at.ua/ та са�т� коле�ж� http://www.drpbk.dp.ua/. 

Застос�вання інноваці�н�� те�нологі� � бібліотечном� сервісі в��о�мін�ло та в�осконал�ло 
тра��ці�ні �орм� і мето�� обсл�гов�вання. Існ�� вільн�� �ост�п � а���торі� �о Інтернет� та ба�� 
електронн�� кн�жок в мережі Дніпропетровського ра�іопр�ла�об��івного коле�ж�. Впрова�ження Інтернет� 
в бібліотеці �о�вол�ло �абе�печ�т� �ост�пність наш�� рес�рсів та пос�лення ї� �начення в навчальном� 
процесі. В бібліотеці прац��ть 8 комп��терів� � н�� �ля кор�ст�вання ч�тачів Інтернет�центр� – 5 о��н�ць.

На міськом� конк�рсі бібліотек в�щ�� навчальн�� �акла�ів І — ІІ рівня акре��тації 
м. Дніпропетровська � �орм�вання бібліотечно�ін�ормаці�ної к�льт�р� ст��ентської моло�і бібліотека 
коле�ж� � 2011 році �а�няла �агальні 2�е та 1 місця � номінації «Кращ�� м�льт�ме�і�н�� проект». 

Колект�в бібліотек� Дніпропетровського ра�іопр�ла�об��івного коле�ж� брав акт�вн� �часть в 
обласні� пре�ентації�бене�ісі бібліотек області та міста «Бібліотек� Дніпропетровщ�н� �апрош��ть на 
побачення»� органі�овані� Дніпропетровсько� бібліотечно� асоціаці�� �о Все�країнського �ня бібліотек. 

Бібліотека �спішно співпрац�� � бібліотекам� міста� особл�во � Дніпропетровсько� обласно� 
�ніверсально� на�ково� бібліотеко� ім. Перво�ч�телів слов�янськ�� К�р�ла і Ме�о�ія� Дніпропетровсько� 
обласно� бібліотеко� �ля моло�і ім. М. Св�тлова та бібліотекам� інш�� в�щ�� навчальн�� �акла�ів.

Також працівн�к� бібліотек� бер�ть �часть � міжві�омч�� бібліотечн�� кон�еренція�� семінара�� 
практ�к�ма�� �аняття� � пі�в�щення квалі�ікації. Так� напр�кла�� � 2012 році колект�в бібліотек� 
коле�ж� пр��няв �часть � вебінарі «День с�стем� автомат��ації бібліотек ІРБІС. Нове в ІРБІС»� 
просл��ав ві�кр�т� он�ла�н лекці� про�есора� генерального ��ректора ДПНТБ Росії Я.Л. Шра�берга 
що�о огля�� с�часного стан� та перспект�в реалі�ації проект� «Ро�робка ін�ормаці�ної с�стем� 
�ост�п� �о електронн�� каталогів бібліотек с�ер� освіт� і на�к� в рамка� ���ного Інтернет�рес�рс�».

Бібліотека коле�ж� пр��ма� акт�вн� �часть і в бібліотечном� ж�тті Дніпропетровщ�н�: на�а� квалі�ікован� 
�опомог� бібліотекарям ВНЗ І — ІІ рівня акре��тації� на�а� мето��чні пора��� рекомен�ації� ��і�сн�� темат�чн�� 
пі�бір �ок�ментів� огля�� літерат�р�� органі�ов�� кн�жкові в�ставк� �ля �спішного прове�ення �чнівськ�� олімпіа�� 
кон�еренці� та конк�рсів� семінарів�практ�к�мів в�кла�ачів� на�ково�мето��чн�� нара� пе�агогічн�� працівн�ків� 
бібліотечн�� �років� інш�� �а�о�ів� що прово�яться в рамка� спільної робот� �і стр�кт�рн�м� пі�ро��ілам� коле�ж�� 
спр�я� �орм�ванн� нового обл�ччя с�часної  бібліотек� в�щого навчального �акла�� І — ІІ рівня акре��тації. 

Кудрявцева О.В.�
завідуюча бібліотекою Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу
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29  бере�ня 2012 рок� �а пі�тр�мк� �правління к�льт�р� і т�р��м� 
Дніпропетровської обласної �ержавної а�міністрації Дніпропетровська 
обласна �ніверсальна на�кова бібліотека ім. Перво�ч�телів слов�янськ�� 
К�р�ла і Ме�о�ія – головна бібліотека регіон� – стала місцем ��стрічі 
начальн�ків ві��ілів к�льт�р� і т�р��м� ра��ержа�міністраці�� в�конкомів 
міськ�� ра� та ��ректорів ЦБС. Це б�в обласн�� семінар�тренінг 
«По��ціон�вання п�блічної бібліотек� як с�часного ін�ормаці�ного та 
соціок�льт�рного центр� місцевої грома��».

Ві�кр�ла обласн�� семінар начальн�к �правління к�льт�р� 
і т�р��м� Дніпропетровської обл�ержа�міністрації Перш�на Наталія 
Генна�іївна. У сво�м� в�ст�пі вона окресл�ла головні напрямк� 
�ержавної та регіональної політ�к� в гал��і к�льт�р� і особл�в� �ваг� 

�верн�ла на ��об�тк� та проблем� в �іяльності бібліотек області.
Пріор�тетні напрямк� обласної �ніверсальної на�кової бібліотек� в ін�ормаці�ном� �абе�печенні 

населення регіон� в�світл�ла � сво�м� в�ст�пі ��ректор ДОУНБ Тітова На�ія М�колаївна.
На ��стріч � начальн�кам� ві��ілів к�льт�р� і т�р��м� ра��ержа�міністраці� і в�конкомів міськ�� ра� та 

��ректорів ЦБС області б�ла �апрошена Баш�н Олена Воло��м�рівна� мене�жер тренінгов�� центрів програм� 
«Бібліоміст» (м. К�їв�. Вона окресл�ла теорет�чні �аса�� по��ціон�вання с�часн�� бібліотек та пре�став�ла н��к� 
�містовн�� пре�ентаці� � �осві�� робот� вітч��нян�� та �ар�біжн�� бібліотек � на�ання нов�� ін�ормаці�н�� посл�г 
місцев�м грома�ам.

Учасн�к� семінар��тренінг� в�ял� �часть в інтеракт�вном� спілк�ванні в мал�� гр�па� �а темо� 
«До в�а�мної �овір�: місцева вла�а і бібліотека». Усі� пр�с�тні� б�ло ро�по�ілено на 5 гр�п по 15 чоловік �ля 
обговорення п�тань: «Бібліотека оч�ма вла��»� «Вла�а оч�ма бібліотекарів»� «7 кроків на��стріч бібліотеці»� 
«7 кроків на��стріч вла�і»� «Алгор�тм �спішного проект�». 

К�льмінаці�� інтеракт�вного спілк�вання б�ла пре�ентація ре��льтатів робот� мал�� гр�п. Керівн�к��
лі�ер� гр�п акт�вно обговор�вал� с�часні проблем� бібліотек� пре�ставлял� свої �оробк�� кращ�� �осві�� власні 
ініціат�в�� цікаві пропо��ції. Це б�в ��же кор�сн�� та ін�ормат�вн�� �а�і��  справжня можл�вість поспілк�ват�сь 
пре�ставн�кам вла�� � рі�н�� ра�онів � бібліотечно� грома�о� області� обмінят�сь і�еям� інноваці�� творчо 
пре�ент�ват� ��об�тк� бібліотек та в�вч�т�  �осві� колег � інш�� ра�онів області� переглян�вш� в�ставк��
перегля� мето��чн�� та ін�ормаці�но�рекламн�� матеріалів ЦБС області «Бібліотек� Дніпропетровщ�н�: �осві� 
і про�есіоналі�м». 

28 бере�ня 2012 рок� ч�тальн�� �ал обласної бібліотек� �ля 
моло�і ім. М. Св�тлова став �оно� ві�поч�нк� �ля моло�і� яка �авітала 
�о бібліо�ка�е. Тема ��стрічі — «Смачне» ч�тання �о кав�».

Не �важа�ч� на пр�м�� пого�� та ві�с�тність електр�чного 
стр�м�� в бібліотеці б�ло тепло і �ат�шно. Пр��мн�� аромат кав� 
налашт�вав �сі� на поет�чн�� настрі�. 

Весна — це пора ко�ання� в�сок�� поет�чн�� поч�ттів. 
Прові�н�� бібліотекар абонемента Н.Г. Т�ні�ва �еклам�вала 

лір�чні вірші поп�лярн�� � 60 — 80�ті рок� м�н�лого століття поетів: 
М�кол� Дорі�о� Бел� А�ма��ліної� Л��м�л� Татьянічевої� Веронік� 
Т�шнової� які стал� ві�кр�ттям �ля пр�с�тні�. 

Жартівл�ве бліцінтерв�� про ч�тацькі �по�обання �о�ало 
веселого настро�. Учасн�к� віктор�н� «Шокола� в ���ожні� літерат�рі» та рі�номанітн�� конк�рсів б�л� нагоро�жені 
пр��ам� та ме�алям�: «За акт�вність»� «За посмішк�»� «За творчі �спі��». 

Час� прове�ен�� в бібліотеці � цікав�м� кн�гам� та �апашно� каво�� прома�н�в ��же шв��ко. Учасн�к� 
�а�о�� вже б����ть план� на ма�б�тні ��стрічі в бібліо�ка�е.

У Со�іївськом� ра�оні �а пі�тр�мк� наро�ного �еп�тата Україн� ві� Партії регіонів Д.Ю. Шпенова 
ро�роблена і �і� програма «Пі�тр�мка к�льтосвітні� �акла�ів регіон�». Згі�но ці�ї програм� � червні 2012 рок� 
напере�о�ні Дня Конст�т�ції Україн� п�блічні бібліотек� ра�он� отр�мал� рі�не те�нічне обла�нання �ля 
впрова�ження нов�� інноваці�н�� посл�г та покращення ін�ормаці�ного �абе�печення потреб місцевої грома��. 
19 сільськ�� бібліотек отр�мал� но�тб�к� «Lenovo G 575», Со�іївська сільська бібліотека о�ержала ц��ров�� 
�отоапарат «Samsung ES 90 Silver»� ра�онна ��тяча бібліотека — ві�еокамер� «Samsung SMX-K40BP». До кінця 
рок� КЗ «Со�іївська центральна ра�онна бібліотека» та В�шнева сільська бібліотека отр�ма�ть м�льт�ме�і�не 
обла�нання. До Ан�ріївської� Олексан�ро�Білівської� Л�б�мівської сільськ�� бібліотек на�і���ть м���чні центр�.

КАЛЕЙДОСКОП БІБЛІОТЕЧНИХ ПОДІЙ
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Дяк��ч� ці� програмі� 19 сільськ�� бібліотек ра�он� отр�мал� 
комп��терн� те�нік�� ра�онна ��тяча бібліотека ма� в по�ар�нок 
ві�еокамер�� Со�іївська сільська бібліотека – ц��ров�� �отоапарат. А ще 
бібліотек� чека�ть 3 м���чні центр� та м�льт�ме�і�не обла�нання� яке 
на�і��е на�бл�жч�м часом. Отр�мане обла�нання на�асть бібліотекам 
ш�рокі можл�вості в органі�ації інноваці�н�� �орм робот�� покращ�ться 
рівень к�льт�рно�масов�� �а�о�ів. Ч�тачі мат�м�ть можл�вість 
спілк�ват�ся в мережі Інтернет.

Дроворуб Н.� 
заступник директора КЗ «Софіївська ЦРБ» 

Бібліотека пе�агогічного коле�ж� Дніпропетровського національного 
�ніверс�тет�� о�ного � на�старіш�� навчальн�� �акла�ів � Пів�енно�с�і�ном� 
регіоні Україн�� отр�мала ро�ташоване в головном� корп�сі ч��ове пр�міщення 
ч�тального �ал� на 50 робоч�� місць. Протягом багатьо� років ч�тальн�� �ал 
міст�вся в невел�кі� кімнатці г�ртож�тк�.

Поява нового пр�міщення на�ала можл�вість �ля впрова�ження 
с�часної стр�кт�р� обсл�гов�вання. До ч�тального �ал� прове�ена 
мережа Інтернет� обла�нано 10 комп��терів �ля ст��ентів. Бібліотека 
почала прац�ват� в автомат��овані� ін�ормаці�но�бібліотечні� с�стемі 
Unilib. Програма �абе�печ�� поліпшення ін�ормаці�но�бібліотечного 
сервіс�� скорочення час� на обсл�гов�вання та кор�ст�вання ч�тачам� 
електронн�м каталогом� пі�в�щення якості робот� � аналіт�ко�с�нтет�чн�� 
рес�рсів �он�� бібліотек�� скорочення час� на в�конання всі� те�нологічн�� операці� працівн�кам� бібліотек�.

З весн� 2012 рок� в центральні� міські� бібліотеці  
ім. М. Островського м. Марганця �апрова�жена нова посл�га �ля 
кор�ст�вачів — ПРЕС�КАФЕ. 

Прес�ка�е — це нов�� інтегрован�� сервіс� �е ві�ві��вачі 
бібліотек� мож�ть о�на�ом�т�ся �і свіжо� пресо�: рі�номанітн�м� 
га�етам� та ж�рналам�� які що�енно на��о�ять �о бібліотек�� переглян�т� 
карт�н� місцев�� ���ожн�ків� а також в�п�т� чашечк� кав� або ча�. І�ея 
ві�кр�ття прес�ка�е в�н�кла в �в�я�к� � мето� створення ком�ортн�� 
�мов переб�вання ч�тачів � бібліотеці. Атмос�ера прес�ка�е налаштов�� 
на ���овн�� ві�поч�нок та естет�чн� насоло��.

Прес�ка�е �на�о��ться в ч�тальном� �алі. Це окремо в��ілен�� 
�ат�шн�� к�точок� як�� обла�нано �ля �р�чного ч�тання прес� та 
ча�вання. Ч�тачі рі�ного вік� акт�вно кор�ст��ться ці�� посл�го�. 

Нов�на про прес�ка�е ��же �ацікав�ла населення міста� наб�ла 
ш�рокого ро�голос�. Марганчан� почал� пр��о��т�� щоб пересві�ч�т�ся в існ�ванні такої бібліотечної посл�г� та 
і� �а�оволенням скор�стат�ся не�.

25 січня 2012 рок� Дніпро��ерж�нська міська ЦБС створ�ла сві� блог «Бібліопа�л�». За 6 місяців 
поточного рок� блог переглян�л� пона� 9 000 ра�ів� бл��ько  500 л��е� що�ня � рі�н�� країн світ�: Україн�� Росії� 
США� Німечч�н�� Білор�сі� Вел�кої Бр�танії� Ка�а�стан�� Вірменії� Ірлан�ії� І�раїл� та інш��.  

Блог «Бібліопа�л�» ма� так� на�в�  не в�па�ково. Як па�л� скла�а�ться карт�на про те� ч�м ж�в�ть і як прац��ть 
бібліотек� Дніпро��ерж�нська. 

Блог ма� наст�пн� стр�кт�р�: головна сторінка� про бібліотек�� кор�сні пос�лання� пора�� бібліоняні� 
термінологія Web 2.0. 

На головні� сторінці блог� можна �на�т� так� ін�ормаці�: «У це� �ень...»� «Свята в Україні»� «М��рість на 
кожен �ень»� «Хто на новенького?: Кн�га т�жня»� «А��ішка: ма�б�тні �а�о�� в бібліотека�»�  «Кн�жкові по��т�ва 
тор�»� «Ар�ів блог�»� «Тег�». 

Блог «Бібліопа�л�» ма� пості�ні р�бр�к�: «До 200�річчя � �ня наро�ження Тараса Шевченка»� «Бібліоміст»� 
«Бібліотечні �а�о��»� «В��атні �ніпро��ерж�нці»� «Кл�б�»� «Кра��навство»� «К�льт�рні по�ії»� «К�м�р�»� «Рост�мо 
ч�тача»� «Ювілеї бібліотечн�� працівн�ків»� «Ювілеї кн�г»� «Ювілеї п�сьменн�ків» та ін.

Блог «Бібліопа�л�»  пості�но спілк��ться � інш�м� бібліотечн�м� блогам� та ма� пості�н�� �часн�ків.
Автор� блога: Тетяна Дороніна� Інна Табакова. А�реса блога: http://bibliopazlu.blogspot.com/
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1 червня 2012 рок� наро�н�� �еп�тат Україн� Дм�тро Шпенов� 
переб�ва�ч� � робоч�м ві��том � сільськ�� ра�а� Ш�роківського ра�он�� 
ра�ом і� сільськ�м голово�� пре�ставн�кам� сільської ра�� та грома�о� 
села ві�ві�ав Олексан�рівськ� сільськ� бібліотек�. У це� �ень в бібліотеці 
�о Міжнаро�ного �ня �а��ст� ��т�н� про�о��ло Свято ��т�нства 
«Ман�рівка кн�жков�м містом». Зацікав�вш�сь робото� бібліотек� пі� 
керівн�цтвом �аві���чої О.О. Пен�ової� Дм�тро Юрі�ов�ч �роч�сто 
по�ар�вав бібліотеці но�тб�к �ля по�альшої плі�ної робот� бібліотек� та 
�абе�печення ін�ормаці�н�� потреб грома�� села. 

О�н�м і� важл�в�� п�тань � роботі бібліотек Межівського 
ра�он� � пош�к нов�� пі��о�ів �о в�рішення проблем ін�ормаці�ного 
�абе�печення ж�телів сільської гл�б�нк�� створення соціок�льт�рного 
сере�ов�ща �ля місцев�� грома�. Пр��мно� що бібліотекарі не 
ві�с��ж��ться � свої� кабінета�� а ���ть �о л��е�� �обре �сві�омл��ч�� 
що треба �мін�ват� �орм� і мето�� робот�. 

Бібліотекарі Межівського ра�он� в�ял� �часть � «польов��» 
�ослі�ження� «С�часна бібліотека ��е в л���». З мето� більш 
�етальної ін�ормації про �іяльність бібліотек як � плані обсл�гов�вання 
кор�ст�вачів� так і в отр�манні грома�ської оцінк� ї� робот�� протягом 
травня�червня 2012 рок� працівн�к� в�вчал� роль бібліотек� � ж�тті 
місцевої грома��� рі�ні точк� �ор� на с�часн�� бібліотечн�� сервіс� 
�на�ом�л� пере�ож�� і� с�часн�м� посл�гам� бібліотек� гот�вал� 

пропо��ції �ля покращення робот� �акла�ів к�льт�р� ра�он�. Всі гр�п� пі�гот�вал� ві�еопре�ентації ре��льтатів 
«польов��» �ослі�жень. З мето� покращення робот� кн�го�бірень ра�он� пере� бібліотекарям� б�л� поставлені 
�ав�ання провест� грома�ські ��стрічі в кожні� сільські� бібліотеці.

29 травня 2012 рок� в обласні� бібліотеці �ля моло�і 
ім. М. Св�тлова ві�б�вся семінар �ля працівн�ків �нацьк�� стр�кт�рн�� 
пі�ро��ілів бібліотек Дніпропетровської області «Форм�вання � моло�і 
по��т�вного ставлення �о ж�ття та власного ��оров�я: �орм� та мето�� 
бібліотечної �іяльності».

Ві�кр�вала семінар ��ректор ДОБМ Ольга Леоні�івна Мат��іна� 
яка пі�кресл�ла� що �орм�вання к�льт�р� ��орового способ� ж�ття 
бібліотеко� � о�н�м � на�важл�віш�� напрямків її �іяльності.

У семінарі в�ял� �часть Ю.А. Корягін� ��ректор Дніпропетровсь�
кого обласного центр� ��оров�я та пс��олог Н.І. Погоріла. 

Нові і�еї� спрямовані на �орм�вання � моло�і по��т�вної 
мот�вації на ��оров�� спосіб ж�ття� які о�в�ч�ла � �опові�і�пре�ентації 
�аві���ча мето��чн�м ві��ілом Н.В. Спарі�іна� �на�шл� ві�г�к � 

бібліотечн�� �а�івців області.
Обмін �осві�ом що�о прове�ення обласної акції — Весняного т�жня ��оров�я «Сім �нів по��т�в�»� як�� 

про�о��в � ініціат�в� обласної бібліотек� �ля моло�і ім. М. Св�тлова� б�в пре�ставлен�� �а�івцям� центральної 
бібліотек� Юр�ївської ЦБС� ЦБС м. Нікополя� КЗК «Дніпро��ерж�нська міська ЦБС».

Цікаво� інтеракт�вно� �ормо� став Best квест «PRO ��оров�я». Всі �часн�к� семінар� ро��іл�л�ся на 
�ві коман��: червон�� і �елен��� отр�мал� конверт � перш�м �ав�анням і карт� квестової �он� парк� ім. Л. Глоб� 
� �аш��рован�м� ��п�нкам�. 

Коман���квестор� р��ал�ся �а в��начен�м маршр�том по кл�чов�� п�нкта�� в�кон��ч� �ав�ання та 
отр�м��ч� �а прав�льні ві�пові�і ві�пові�н� кл�ч�літер�. Про�о�яч� в�проб�вання� бібліотекарі �роб�л� �ля себе 
ч�мало ві�кр�ттів. На останньом� п�нкті – спортма��анч�к� – коман�� в�ял� �часть � �лешмобі та і� �ако�ован�� 
б�кв� отр�ман�� на кожном� п�нкті пр� в�конанні попере�ні� �ав�ань� склал� речення «З�оров�я – це ж�ття».

Ж�ве бібліотека � селі. Ц� іст�н� �обре ро��мі�ть керівн�к� 
ТОВ «АФ «Прогрес» Межівського ра�он� Сергі� Леоні�ов�ч Павліков та 
Макс�м Валері�ов�ч К�кяля�нен. Вон� в���н�л� нове ж�ття в пр�міщення 
Новопавлівської сільської бібліотек� Межівського ра�он�� на�ал� �ом� 
с�часного в�гля��� �абе�печ�л� необ�і�н�м нов�м обла�нанням. 
Капітальн�� ремонт бібліотек� прово��вся після капітального ремонт� 
Б���нк� к�льт�р�. Ма�же 1 міль�он гр�вень в�трат�л� керівн�к� ТОВ «АФ 
«Прогрес» на ремонт Б���нк� к�льт�р� і сільської бібліотек�.

З �лібом�сілл� ��стрічала грома�а почесн�� госте�: начальн�ка 
ві��іл� к�льт�р� і т�р��м� Межівської ра��ержа�міністрації  Л.І. Кроп��
в�янськ�� сільського голов� І.І. Кон�рат�к� в.о. генерального ��ректора 
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ТОВ «АФ «Прогрес» С.Л. Павлікова� ��ректора РКЗК «Межівська ЦБС» Л.Г. Дав��енко� мето��ста РКЗК «Межівська 
ЦБС» Л.В. Коваленко� ��ректорів сільськ�� бібліотек Межівського ра�он�. Для ж�телів цього чарівного села б�ло 
важл�во� �а �нач�міст� по�і�� ві�кр�ття Новопавлівської сільської бібліотек� після капітального ремонт�. Цього 
�ня на церемоні� ві�кр�ття �авітал� також кращі ч�тачі бібліотек�� �чні місцевої школ� і грома�ськість села. Усі 
пр�с�тні в�слов�л� на�і�� що і на�алі бібліотека б��е �а�овольнят� на�рі�номанітніші �ап�т� мешканців села� 
спр�ят�ме пі�в�щенн� ї� інтелект�ального рівня.

За ініціат�во� С�нельн�ківської ра�онної ра�� С�нельн�ківська ра�онна централі�ована бібліотечна 
с�стема в�яла �часть � Все�країнськом� конк�рсі проектів та програм ро�в�тк� місцевого самовря��вання 
(2011 рік�. Проект ма� на�в� «Інноваці�н�� пі��і� в с�стемі бібліотечного обсл�гов�вання сільського населення» і 
спрямован�� на впрова�ження комп��терн�� і ком�нікаці�н�� те�нологі� в бібліотека� С�нельн�ківської ра�онної 
централі�ованої бібліотечної с�стем�. Реалі�ація проект� �о�вол�ть покращ�т� матеріально�те�нічн� ба�� 
бібліотечн�� �акла�ів� ��і�сн�т� пере�і� бібліотек ра�он� на якісно нов�� рівень на�ання ін�ормації кор�ст�вачам� 
б��е спр�ят� пі�в�щенн� рівня ін�ормаці�ної к�льт�р� і комп��терної грамотності населення.

Загальн�� обсяг �інанс�вання проект� скла�а� 705 000 грн. З н�� � �ержавного б��жет� б��е в��ілено 
200 т�с. грн. (кошт� б���ть направлені на капітальн�� ремонт б��івлі бібліотек���ілії №3 с. Славгоро��; � ра�онного 
б��жет� б��е в��ілено 321 000 грн. (кошт� б���ть направлені на �амін� �ерев�ян�� вікон на пласт�кові� �амін� 
�вере�� �становк� Ґрат� пр��бання комп��терн�� столів� стільців� комп��терів� рeoplenet� прове�ення поточн�� 
ремонтів в бібліотека���ілія�� навчання бібліотечн�� працівн�ків комп��терної грамотності�. Решта – 160 000 грн. 
– в��іля�ть б��жет� сільськ�� та сел�щн�� ра� на пр��бання комп��терів �ля сільськ�� бібліотек��ілі��.

На сього�нішні� �ень вже 17 бібліотечн�� працівн�ків ЦБС пр� ТОВ «Ін�о�ол�інг» про�шл� навчання 
�а к�рсом «Основ� комп��терної грамотності» �а кошт� проект� «Інноваці�н�� пі��і� в с�стемі бібліотечного 
обсл�гов�вання сільського населення». 

Українська  бібліотечна  асоціація  запрошує бібліотечних 
працівників взяти участь у конференціях та семінарах, які пройдуть         
у ІІ півріччі 2012 року:

1. V Форум молодих бібліотекарів Луганщини «Книга. Молодь. Інтелект»,       
17–20 вересня 2012 року, м. Луганськ.

Головна тема Фор�м�: «Бібліотека нового століття в ��ності тра��ці� та новаці�». Б���ть обговор�ват�ся 
п�тання в�кор�стання соціальн�� ме�іа та вірт�альн�� пре�ставн�цтв в роботі бібліотек� транс�ормації с�часної 
бібліотек� як с�спільного осере�к� �ля місцевої грома�� та інші. В межа� робот� Фор�м� �аплановано ц�кл 
�а�о�ів � пі�в�щення квалі�ікації �а�івців п�блічн�� та освітянськ�� бібліотек� про�есі�ні ��стрічі � керівн�кам� та 
прові�н�м� спеціалістам� �нацьк�� бібліотек Україн� та Росії� пре�ентація �іяльності переможців обласного конк�рс� 
п�блічн�� бібліотек Л�ганської області «Бібліотечн�� брен�» та церемонія ї� нагоро�ження� Skype�кон�еренції 
� Волого�сько� обласно� �нацько� бібліотеко� ім. В.Ф. Тен�рякова; полігон творч�� і�е� бібліотекарів; творчі 
��стрічі та автогра��сесії � ві�ом�м� �країнськ�м� п�сьменн�кам�; ві�кр�те �асі�ання Регіональної міжві�омчої 
ра�� моло��� бібліотекарів «Фа�івець ма�б�тнього»� к�льт�рно��о�вілл�ві �а�о��. З наго�� ві��начення 70�річчя 
створення Красно�онської пі�пільної моло�іжної органі�ації «Моло�а гвар�ія» про��е в�ї�н�� про�есі�н�� т�р в 
Красно�онськ�� обласн�� ор�ена Др�жб� наро�ів м��е� «Моло�а гвар�ія» та ві�б��еться �на�омство � робото� 
Красно�онської міської бібліотек� � патріот�чного в��овання моло�і.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2012», 11 жовтня 
2012 року, м.  Харків.

На кон�еренції обговор�ват�м�ться п�тання бібліотечного корпорат�вного р��� в Україні:
• корпорат�вне �орм�вання � інтеграція ін�ормаці�н�� рес�рсів: кооперат�вне �орм�вання �он�ів; 

корпорат�вна каталогі�ація; створення повнотекстов�� електронн�� колекці�� спільн�� ба� �ан��� каталогів та 
інш�� корпорат�вн�� ін�ормаці�н�� про��ктів;

• створення корпорат�вного ін�ормаці�ного простор� бібліотечн�� посл�г та сервісів: спільне ін�ормаці�не 
обсл�гов�вання кор�ст�вачів; об���нана вірт�альна �ові�кова сл�жба бібліотек; об���нані сл�жб� електронної 
�оставк� �ок�ментів; соціальні програм� і проект� бібліотек; �абе�печення ві�кр�того � операт�вного �ост�п� 
кор�ст�вачів �о корпорат�вн�� рес�рсів чере� телеком�нікаці�ні мережі;

• �орм�вання ін�растр�кт�р� про�есі�н�� ком�нікаці�: регіональні� все�країнські� міжнаро�ні об���нання� 
спілк�� корпорат�вні бібліотечні с�стем�; прове�ення спільн�� на�ков�� �ослі�жень і �а�о�ів (к�рсів� стаж�вань� 
конк�рсів� семінарів� тренінгів� кон�еренці� та ін.�.

НОВИНИ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ
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3. Науково-практична конференція «Персонал бібліотеки в системі управління якістю 
бібліотечно-інформаційної діяльності», 18–19 жовтня 2012 року, м. Донецьк.

Основні темат�чні напрям� кон�еренції:
• Бібліотека в ін�ормаці�ном� �абе�печенні навчального� на�кового і в��овного процесів в�щого 

навчального �акла��;
• Iнновацiї i мене�жмент якостi в �іяльності бiблiотек в�щ�� навчальн�� �акла�iв;
• С�часні ін�ормаці�ні те�нології в �абе�печенні якості посл�г бібліотек�;
• Управлiння проектам� в бiблiотечнi� �iяльностi;
• Управління персоналом бібліотек� на с�часном� етапі ро�в�тк�;
• Особл�востi робот� � персоналом бiблiотек� в �мова� впрова�ження с�стем� мене�жмент� якостi;
• Соціально�пс��ологічні особл�вості бібліотечного колект�в�;
• С�часні пі��о�� �о оцінк� якості робот� персонал� бібліотек�;
• В�кор�стання новітні� ��станці�н�� те�нологі� в с�стемі навчання та пі�в�щення квалі�ікації бібліотечного 

персонал�;
• Форм�вання компетенці� бібліотечн�� працівн�ків;
• Мот�вація та ст�м�л�вання праці в бібліотечні� гал��і;
• С�стема моральн�� цінносте� с�часної бібліотек�;
• Роль персонал� � �абе�печеннi якостi електронн�� рес�рсiв бібліотек�;
• В�рішення �ав�ань гармоні�ації тра��ці�н�� і с�часн�� бібліотечн�� те�нологі�;
• Співпраця бібліотек і в��авн�цтв – стан� проблем�� пріор�тет� ро�в�тк�. 
Можл�ва �аочна �часть � оп�блік�ванням статті � �бірн�к� матеріалів кон�еренції. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека у соціокультурному просторі: 
інноваційні проекти», 18–19 жовтня 2012 року, м. Одеса, ОУНБ імені М. Горького.

На кон�еренції план��ться обговорення наст�пн�� п�тань:
• ро�в�ток бібліотечної гал��і: інноваці�ні �орм�;
• а�вокація – �а��ст інтересів бібліотек� в с�часн�� соціальн�� �мова�;
• бібліотека�вла�а�грома�а: �осві� співпраці;
• ч�тач � бібліотеці: мето�� і �орм� �ал�чення;
• інноваці�ні проект� соціок�льт�рної �іяльності п�блічн�� бібліотек;
• п�блічна бібліотека в мережі Інтернет: нові �орм� поп�ляр��ації та спілк�вання (блог�� соціальні мережі�;
• роль бібліотек� � ро�в�тк� соціальної ком�нікації;
• п�блічна бібліотека як �она інтелект�ального спілк�вання;
• місце бібліотек� � соціальні� реабілітації кор�ст�вачів � особл�в�м� потребам�;
• монітор�нг потреб і посл�г � мето� а�аптації бібліотек� в с�часн�� �мова�;
• проблем� співпраці мето��чн�� центрів та спільні проект� п�блічн�� бібліотек;
• бібліотекар: нова генерація� нові в�мог�� нов�� імі�ж.
Кон�еренція прац�ват�ме в пленарном� та секці�ном� реж�ма�.

Детальніше ��віться на са�ті УБА � http://www.ula.org.ua
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ БІБЛІОТЕКАРЯ

Шановні колеги!

Пропонуємо вашій увазі список нових професійних видань, 
які надійшли у фонд відділу наукової організації і методики 

бібліотечної роботи КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

 (49006 м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченка, 10, 
тел./факс 770-84-68, е-mail: metod@libr.dp.ua)

Сподіваємось, що запропоновані видання зацікавлять вас і будуть 
творчо використані у підвищенні професійної компетентності 

фахівцями ваших бібліотек.

Бор�сова� О.О. Рекламные � выставочные те�нолог�� в 
б�бл�отечно��н�ормац�онно� �еятельност�: �чебно�практ�ческое 
пособ�е. – 2�е ���.� перераб. � �оп./ О.О. Бор�сова. – М.: Л�тера� 
2010. – 153 с. 

Алт��ова� Г.А. Основы б�бл�отечного �м��жа [Текст]: 
�чебно�мето��ческое  пособ�е / Г.А. Алт��ова. – М.: Л�тера� 2008.– 
224 с.– (Сер. «Современная б�бл�отека»� вып�ск № 33�.

Басамыг�на� И.Н.� Апанасенко А.А. Маркет�нг как 
те�нолог�я �правлен�я современно� б�бл�отеко� [Текст]: на�чно�
практ�ческое пособ�е / И.Н. Басамыг�на� А.А. Апанасенко.– М.: 
Л�тера� 2009.– 128 с.– (Сер. «Современная б�бл�отека»� вып�ск 
№ 41�.

Инновац�� в б�бл�отека� [Текст]: сборн�к стате� / 
Росс��ская гос. б�ка� на�чно��ссле�. от�. б�бл�отекове�ен�я; [сост. 
М.Я. Дворк�на� Е.Н. Г�сева].– М.: Павшов �ом� 2010.– 132 с. – (Сер. 
«Б�бл�отека: новые во�можност�»�.

Коряковцева� Н.А.� Фокеев� В.А. Чтен�е � обра�ован�е 
в �н�ормац�онном обществе [Текст]: �чебное пособ�е / 
Н.А. Коряковцева� В.А. Фокеев.– М.: Л�тера� 2009.–  208 с.– 
(Сер. «Современная б�бл�отека»� вып�ск № 49�.

Лынн�к� Е.В. Рег�ональная б�бл�отечная пол�т�ка: 
особенност� �орм�рован�я � реал��ац�я: на�чно�мето��ческое 
пособ�е/ Е.В. Лынн�к.–  М.: Л�тера� 2009.– 109 с.

М�рашко� О.Ю. Соц�альное партнерство как �актор 
�спешно� �еятельност� б�бл�отек [Текст]: на�чно�практ�ческое 
пособ�е / О.Ю. М�рашко.– М.: Л�тера� 2008.– 144 с.– 
(Сер. «Современная б�бл�отека»� вып�ск № 40�.

Справочн�к б�бл�отекаря [Текст] / На�ч. ре�. А.Н. Ванеев.– 
4�е ���.� перераб. � �оп.– СПб.: Про�есс�я� 2010.– 640 с.– 
(Сер. «Б�бл�отека»�.
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ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ БІБЛІОТЕКАРІВ

МОЯ БИБЛИОТЕКА

Есть в нашем горо�е ч��есны� �ом�
Скаж� я с гор�ость� – работа� я в нем!
Моя б�бл�отека – �ом ро�но��
Тебя л�бл� я сер�цем � ��шо�!
Я на работ� с ра�ость� ����
Тепло свое ч�тателям �ар�.
Все� кто в б�бл�отек� к нам пр��о��т�
Ответы на л�бо� вопрос на�о��т.
Ве�ь кн�га – это вечны� кла�.
Ее ч�тая� ���вляешься � ра��
Что что�то новое ты �ля себя нашел�
В та�нственны� � �нтересны� м�р �шел:
В м�р ст��ов� расска�ов � новелл – 
Все то� что автор нап�сал� воспел.
Б�бл�отека этот ценны� кла� �ран�т
И ���чаем �нан�� мы гран�т�
Благо�аря л�терат�ре веково��
Ве�ь кн�га с �етства навсег�а с тобо�.
Ч�тая кн�г�� на�ч�шься всем��
По�мешь – что� г�е� ког�а � почем�.
Ты пр��о��� ч�татель� в наш ч��есны� �ом�
У�наешь� как светло� ��тно в нем�
Поч�вств�ешь� что ты не о��нок на свете
Пока есть в горо�е твоем б�бл�отек�!

Гамзіна Світлана Іванівна, 
бібліотекар відділу читальних залів  

КЗК « Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
 ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»

ПРОФЕССИЯ – БИБЛИОТЕКАРЬ
Много про�есс�� на свете ра�л�чны�
И ���в�тельны� � �антаст�чны�.
Но есть сре�� н�� про�есс�я наша.
Е� вла�е�т Ир�на � Маша�
Татьяна� Ра�са� Гал�на� Пол�на�
Елена� В�ктор�я � Валент�на�
Светлана� Мар�на� Лар�са � Даша�
Ольга� На�еж�а� Л��м�ла� Наташа.
И эта про�есс�я только наша!
Наша про�есс�я т��ая� �вонкая�
Интелл�гентная � очень тонкая.
Она современная� но � ант�чная�
Юная� �ревняя � гармон�чная.
Она прогресс�вная � очень крас�вая�
Вечная� мо�ная � �нтенс�вная.
Она энерг�чная� �н�ормат�вная.
Акт�альная� ре��льтат�вная.
И м��ыкальная � эстет�чная�
И ��лосо�ская � поэт�чная.
Про�есс�я наша очень поле�ная.
И �тонченная � �нтересная.
Наша про�есс�я �мная� честная�
Перспект�вная � всем ��вестная
Она ��еальная � ген�альная�
Добрая� смелая � п�нкт�альная�
М��рая� ст�льная � креат�вная.
Наша про�есс�я по��т�вная.
Она ���вляет � вос��щает�
Она просвещает � в�о�новляет.
Про�есс�я наша – настоящее ��во�
Она человек� необ�о��ма!

Романюк Світлана Іванівна, 
завідуюча  Зеленодольською міською бібліотекою, Апостолівський район
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ФОТОПОДОРОЖ БІБЛІОТЕКАМИ УКРАЇНИ І СВІТУ
Бібліотек� належать �о на��ревніш�� �станов на�к� і к�льт�р�. Саме вон� �абе�печ��ть �береження 

інтелект�альної к�льт�рної спа�щ�н� і спр�я�ть її в�вченн� і ро�повс��женн�. З ро�в�тком нов�� ін�ормаці�н�� 
те�нологі� �мін��ться сама �ілосо�ія органі�ації бібліотек: вон� ста�ть сво�рі�н�м� «Фабр�кам� ін�ормації»� т�м 
ві�кр�т�м простором� �е перет�на�ться ін�ормаці�ні �ап�т� грома�ян.

 Як�м� пов�нні б�т� бібліотек� ХХІ століття? Як вон� вп�с��ться в лан�ша�т с�часного міста� �ого 
ін�ормаці�не сере�ов�ще?

І�ея б��івн�цтва спеціалі�ован�� бібліотечн�� пр�міщень ві�нос�ться �о гл�бокої �авн�н�. Кожна епо�а� 
кожна країна створ�вал� бібліотечні спор���� які ві�пові�ал� ї� інтересам� �мовам� національн�м тра��ціям 
і в�могам. Тра��ці�н�� процес ро�в�тк� с�спільства с�прово�ж�вався пості�н�м� �мінам� в погля�а� на ї� 
ар�ітект�рн�� ст�ль� план�вання і о�ормлення� соціальн� роль. В самі� і�еї б��івн�цтва спеціальн�� бібліотечн�� 
пр�міщень �акла�ена перспект�ва по�альшого ї� в�кор�стання багатьма поколінням�. Варто �а�нач�т�� що те�нічні 
рішення� які втіл�вал�сь в ж�ття пр� б��івн�цтві бібліотек� �начно в�пере�жал� сві� час. І сього�ні про�овж��ться 
по�альш�� пош�к �асобів ���а�н� і ар�ітект�р�� які спр�я�ть на�більш е�ект�вном� в�кор�станн� ін�ормаці�н�� 
і к�льт�рн�� рес�рсів� які містяться в бібліотечн�� пр�міщення�. Пості�не оновлення пі��о�ів �о проект�вання 
бібліотек с�часного і наст�пного поколінь спр�ят�ме �більшенн� інтелект�ального потенціал� грома�ян �а ра��нок 
створення нов�� можл�восте� обробк� та отр�мання ін�ормації.

 Пропон��мо ваші� �ва�і �отопо�орож по пр�міщення� бібліотек окрем�� міст Україн�� бл�жнього і 
�альнього �ар�біжжя.

Національна бібліотека Україн�  
ім. В.І. Верна�ського Національна парламентська 

бібліотека Україн�
Донецька обласна �ніверсальна 

на�кова  бібліотека
ім. Н.К Кр�пської

Запорі�ька обласна �ніверсальна 
на�кова бібліотека 
ім. О.М. Горького

Вінн�цька обласна �ніверсальна 
на�кова  бібліотека
 ім. К.А.Тіміря��ва

С�мська обласна �ніверсальна  
на�кова бібліотека
ім. Н.К.Кр�пської

Полтавська обласна 
�ніверсальна на�кова бібліотека 

ім. І.П. Котляревського

Херсонська обласна 
�ніверсальна на�кова бібліотека

 ім. О.Гончара

Росі�ська національна бібліотека
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Росі�ська �ержавна бібліотека Національна бібліотека 
Білор�сі

Алексан�рі�ська бібліотека� 
Єг�пет

П�блічна бібліотека�
м. Кан�ас� США

Національна бібліотека 
Франції

П�блічна бібліотека 
Амстер�ам�

Австрі�ська національна 
бібліотека

Бібліотека Парламент� 
Кана��

Національна бібліотека 
Іспанії

Бібліотека Конгрес� США Бібліотека  Стра�овського 
монаст�ря� Прага

Бібліотека Мітчелла Сі�не�� 
Австралія
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