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Олена Гаращенко — 
директор ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Заслужений працівник 
культури України,

кавалер ордена 
княгині Ольги ІІІ ступеня 

Публ ічні бібл іотек и К іровоград щини — 2018
Шановні працівники бібліотек! 

Сердечно вітаю усіх присутніх на обласному Форумі на-
передодні вашого професійного свята!

Публічні бібліотеки є однією з основних складових куль-
турної, освітньої та інформаційної сфер держави, найважли-
вішим інструментом у формуванні громадянського суспіль-
ства.

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 
2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення ста-
лого розвитку України» передбачає: удосконалення норма-
тивно-правової бази, забезпечення професійного розвитку 
персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інфор-
маційної освіти та підвищення кваліфікації; модернізацію 
матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної 
інфраструктури бібліотек.

На державному рівні відновлена Програма «Українська 
книга», яка надає можливість поповнювати фонди бібліотек 
кращими сучасними вітчизняними та світовими видання-
ми. На виконання наказу Міністерства культури України 
від 13 жовтня 2016 року №896 «Щодо здійснення придбан-
ня україномовних книг для поповнення фондів публічних 
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бібліотек» працівники сектору обмінних і резервних фондів 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського до бібліотек області у поточно-
му році розподілено майже 24 тис. примірників. На облас-
ному рівні влада підтримує видання творів місцевих авторів 
відповідно до «Обласної програми розвитку книговидання 
та книгорозповсюдження на 2016-2020 роки». Кожного року 
видається і надходить до бібліотек області «Історичний 
календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти» (укладач 
— Володимир Босько), презентація якого традиційно відбу-
вається в бібліотеці ім. Д.І. Чижевського за присутності ши-
рокої громадськості, представників обласної ради і обласної 
адміністрації. Завдяки підтримці місцевих книговидавців 
ми маємо змогу відроджувати і повертати імена наших зем-
ляків. Так торік були видані книги Миколи Смоленчука 
«Степи полинові», Світлани Барабаш «Засвічу тиху свічку 
надії», твори сучасних авторів — Володимира Могилюка, 
Антоніни Царук, Івана Баранюка і багатьох інших — також 
поповнили фонди бібліотек області.

Обласна програма соціально-економічного розвитку 
спрямована на задоволення бібліотеками культурно-дозвіл-
лєвих, інформаційних, освітніх потреб населення. 

Бібліотечні послуги місцевим громадам у 2018 році на-
давали 568 бібліотек, із них 460 — закладів сільської міс-
цевості. 

Сьогодні ми спостерігаємо значні зміни в структурі біблі-
отечних закладів, які пов’язані з реформою децентралізації: 
утворюються об’єднані територіальні громади (далі ОТГ), 
змінюються власники бібліотек, частина установ реоргані-
зовується. 

На території Кіровоградської області станом на 1 верес-
ня 2018 року утворено 16 ОТГ. У комунальній власності 
ОТГ знаходяться 57 бібліотек або 10% від загальної кіль-
кості. Одним із головних напрямків роботи ОУНБ ім. 
Д.І. Чижевського як методичного центру є надання мето-
дичної та практичної допомоги бібліотекам новостворе-
них громад, роз’яснення правових засад щодо розподілу та 
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організації фондів, інших питань. За минулий рік праців-
никами бібліотеки здійснено 6 виїздів до новоутворених 
громад області за сприяння Кіровоградського відокремле-
ного підрозділу установи «Центр розвитку місцевого само-
врядування». Методична допомога надана бібліотекам ОТГ: 
Великоандрусівській Світловодського, Великосеверинівській 
та Катеринівській сільським Кіровоградського, Новопразькій 
селищній Олександрійського, Ганнівській Новоукраїнського, 
Компаніївській селищній Компаніївського районів.

Обласні бібліотеки забезпечують безперервну освіту бі-
бліотекарів області, є активними учасниками, організатора-
ми та координаторами проведення акцій, конкурсів обласно-
го та всеукраїнського значення.

З метою популяризації творчості класика української 
літератури М.Кропивницького ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 
провела серед бібліотек області конкурс «Читаємо Марка 
Кропивницького», що сприяв вивченню та популяризації 
творчості М.Кропивницького, заохоченню до читання, акти-
візації соціокультурної діяльності бібліотек та покращенню 
співпраці з аматорськими колективами, творчими спілками, 
громадськими організаціями.

Конкурс соціальних проектів для молоді «ДобраДІЯ» 
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є.Ф.Маланюка став 
поштовхом не лише до проектної діяльності бібліотекарів 
області, але й до впровадження цікавих ідей в життя. 

З метою поглиблення правових знань у дітей, форму-
вання правової культури громадянина України бібліотеки 
долучились до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів 
«Мої права — моє життя», який проводився в області серед 
читачів 7–11 класів. 

Напередодні 20-ї річниці Всеукраїнського дня бібліотек, 
Олександрівською районною бібліотекою проведено FEST-
конкурс інноваційних проектів «Творчий злет».

Продовжується модернізація мережі бібліотек шляхом їх 
оснащення сучасною комп’ютерною технікою та Інтернет-
зв’язком.
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Із загальної кількості бібліотек області (568 закладів, з 
них 460 — сільських) — 42 відсотки закладів мають комп’ю-
терну техніку, у тому числі 32% — сільських закладів. 

Розвиток Інтернет-технологій розширив можливості для 
задоволення актуальних соціальних потреб, долучив до ін-
формаційних ресурсів та технологій нових користувачів.

Доступ до мережі Інтернет надає 35% публічних бібліо-
тек, у тому числі, 22% — сільських закладів.

Щоб бібліотека стала сучасною та могла забезпечувати 
інформаційні потреби громади, необхідна подальша інфор-
матизація закладів. 

Бібліотеки області надають сучасні бібліотечні послуги, 
заохочують населення до систематичного читання, розвива-
ють духовний, творчий та інтелектуальний потенціал гро-
мади. 

Відділ краєзнавства ОУНБ ім. Д.І. Чижевського тради-
ційно проводить краєзнавчі студії, які об’єднують краєзнав-
ців, популяризують твори письменників краю. Крім цього, 
бібліотека є творчим осередком для письменників літоб’єд-
нань «Парус» та «Степ». 

Далеко за межами Кіровоградщини відомі вуличні ак-
ції: «Бібліофестиваль на Великій Перспективній» (Обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського) фес-
тиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій (обласна бі-
бліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка), розважально-ігрові 
програми до Міжнародного дня захисту дітей — «Спекотні 
пригоди на Бібліотечній алеї» (Обласна бібліотека для дітей 
ім.Т.Г.Шевченка). Такі заходи змінюють стереотипне став-
лення до бібліотеки, створюють нові комунікативні канали 
для популяризації книги, читання, бібліотеки; позиціону-
ють бібліотеку як центр громади, що працює заради неї та 
її інтересів. Приємно, що такі вуличні акції проходять і в 
регіонах області.

Обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка органі-
зувала проведення Всеукраїнського тижня дитячого чи-
тання, Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу 
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«Творчі канікули», щорічного конкурсу дитячого читання 
«Книгоманія». 

Фахівці обласних бібліотек є постійними учасниками за-
гальноміських заходів: ІV книжковому фестивалю-вистав-
ці «Весняний книговир», святковій програмі до Дня міста, 
благодійному фестивалі для дітей сиріт «Мама + Я», всеу-
країнському фестивалі театрального мистецтва «Вересневі 
самоцвіти». 

Однією з найбільш тривалих і ефективних форм взає-
модії з громадськими організаціями є співпраця ОУНБ ім. 
Д.І. Чижевського з громадською організацією матерів ді-
тей-інвалідів та інвалідів «Серце матері» (голова Людмила 
Шукрута), завдяки якій проводиться низка заходів до 
Міжнародного дня інваліда: зимові табори для дітей-інва-
лідів «Джерельце надії»; «Кропивницький у блакитному» 
— до Всесвітнього дня поширення інформації про пробле-
ми аутизму, численні програми арт-терапії, які бібліотекарі 
проводять спільно з волонтерами.

Обласна бібліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка запо-
чаткувала проведення патріотичного арт-табору «Драйвове 
літо», спільно з Кропивницьким кошем Скаутського україн-
ського дитячо-юнацького товариства «Січ» у рамках облас-
ної програми оздоровлення дітей влітку. 

Бібліотеки області активно і успішно займаються проек-
тною діяльністю. Робота бібліотек за проектами дає можли-
вість вирішувати актуальні проблеми з питань обслугову-
вання населення, допомагає залучати потенційних спонсорів, 
сприяє покращенню іміджу бібліотеки у суспільстві.

Компаніївська ЦРБ у партнерстві з громадською орга-
нізацією «Взаємодія» працювала над реалізацією проекту 
«Ми маємо права на гідні умови праці і відпочинку!».

Проект «Кропивницький — крок на зустріч», що реалізо-
ваний протягом 2017-2018 років ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, 
спрямований на згуртування громади міста, формування се-
редовища довіри і небайдужості між місцевим населенням 
та внутрішньо переміщеними особами, сприяв подоланню 
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бар’єрів спілкування, допомагав вирішенню спільних про-
блем задля сталого взаєморозуміння та розвитку.  Проект 
підтримувався Європейським Союзом та Міжнародною ор-
ганізацією з міграції.

Олександрійська міська централізована бібліотечна си-
стема взяла участь у конкурсі проектів «Сприяння відбудо-
ві та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених 
осіб та постраждалого від конфлікту в Україні» з проектом 
«ДоброДій» і отримала підтримку Міжнародної організації 
з міграції, Європейського Союзу. 

Світловодська міська ЦБС спільно з новою поліці-
єю бере участь у проекті «Поліс» (Поліція і спільнота) 
«Патрульна поліція: взаємодія з громадою» за підтримки 
Ради Міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX.

Олександрійська районна ЦБС реалізує низку проектів з 
таких тем: «Сільським громадам — належний рівень право-
вої допомоги», «Вчимося діяти: Школа громадського аніма-
тора», «Жіночий кластер «Місце мого успіху». 

Отже, бібліотеки все більше намагаються ставати потуж-
ними сучасними ресурсними центрами в інформаційно-ко-
мунікаційному просторі, а бібліотечні працівники, руйную-
чи стереотипи, формувати сучасний образ бібліотекаря, тим 
самим підвищуючи рівень престижу та соціальний статус 
професії.

(Виступ на Обласному форумі бібліотекарів 
Кіровоградщини — 2018)
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2 жовтня 2018 року в обласній універсальній науковій 
бібліотеці ім. Д.І. Чижевського відбувся черговий обласний 
Форум бібліотекарів, присвячений Всеукраїнському дню бі-
бліотек. 

З привітальними словами до учасників Форуму зверну-
лися перший заступник голови обласної державної адміні-
страції Сергій Коваленко, голова обласної ради Олександр 
Чорноіваненко, директор департаменту культури, туризму 
та культурної спадщини облдержадміністрації Валентина 
Животовська, які нагородили кращих бібліотекарів почес-
ними відзнаками обласної державної адміністрації та облас-
ної ради.

Доброю традицією Форумів стало відзначення перемож-
ців обласних творчих конкурсів бібліотекарів, оголошених 
обласними бібліотеками, як довела практика, вони є одними 
із ефективних засобів розвитку фахової майстерності, вдо-
сконалення професійних знань, загальної ерудиції, креатив-
ного підходу до бібліотечної роботи. 

Нові видання сучасної української літератури, які були 
визнані кращими в номінаціях міжнародної літератур-
ної премії «Крилатий Лев», представив присутнім гість зі 
Львова, письменник, член Національної спілки письменни-
ків України, заслужений діяч мистецтв України Олесь Дяк, 
а місцева письменниця Елеонора Бєльська, дипломант ба-
гатьох літературних премій, презентувала свою нову книгу 
«Прокатай мене на мотоциклі».

Під час Форуму відбулася міні-презентація новостворе-
ного відділу ОУНБ — відділу документів з питань медици-
ни та охорони здоров’я.

Гарним подарунком учасникам Форуму стала концерт-
на програма музичної школи №1 ім. Генріха Нейгауза та 
Кіровоградського академічного обласного українського му-
зично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького.

ОБЛАСНИЙ ФОРУМ БІБЛІОТЕКАРІВ  
КІРОВОГРАДЩИНИ — 2018
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від 28.09. 2018                                             № 192

Про проведення обласного
Форуму бібліотекарів
Кіровоградщини

На виконання плану роботи департаменту культури, 
туризму та культурної спадщини обласної державної ад-
міністрації на 2018 рік та з метою визначення перспектив 
розвитку публічних бібліотек, — підведення підсумків об-
ласних конкурсів серед бібліотек 

НАКАЗУЮ:
1. Провести 2 жовтня 2018 року о 10-й год. у приміщенні 

Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д.І. Чижевського обласний Форум бібліотекарів (далі — 
Форум). 

2. Начальникам відділів (управлінь, секторів) культури 
і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських, 
селищних, сільських 

об’єднаних територіальних громад:
взяти участь у Форумі;
 забезпечити участь директорів централізованих бібліо-

течних систем,районних бібліотек для дорослих,представни-
ків бібліотек міських,селищних,сільських об’єднаних тери-
торіальних громад.

3. Кіровоградській обласній універсальній науковій біблі-
отеці ім. Д.І. Чижевського (Гаращенко О.М.),Кіровоградській 
обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка (Савенко 
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Л.М.), Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім. Т. 
Г. Шевченка (Манжулі Т.С.) забезпечити належний рівень 
підготовки та проведення Форуму.

4. Директору КВНЗ «Олександрійський коледж культури 
і мистецтв»

(Баранову І.М.) забезпечити участь викладачів спеціаль-
ності «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» у вище-
зазначеному Форумі.

5. Витрати на відрядження учасників Форуму здійснити 
за рахунок організацій, що відряджають.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на 
заступника директора департаменту культури, туризму та 
культурної спадщини облдержадміністрації Тищенко Л.П.

Директор департаменту                В.ЖИВОТОВСЬКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора департаменту

культури, туризму та культурної спадщини  
облдержадміністрації

від 28 вересня 2018 № 192

ПРОГРА М А
проведення обласного Форуму бібліотекарів 

Кіровоградщини «Публічні бібліотеки області  
за Стратегією розвитку бібліотечної справи  

на період до 2025 року»  
м. Кропивницький 2 жовтня 2018 року 10.00  
зала Кіровоградської обласної універсальної  

наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського

Час Тематика Відповідальні
(ПІБ, посада)

10.00-
10.15

Урочисте відкриття об-
ласного Форуму бібліо-
текарів Кіровоградщини. 
Привітання.

Керівництво обласної 
державної адміністрації, 
обласної ради.

10.15-
10.30

Публічні бібліоте-
ки Кіровоградщини за 
Стратегією розвитку бібліо-
течної справи на період до 
2025 року.

Животовська Валентина
Григорівна — директор
департаменту культури, 
туризму та культурної 
спадщини облдержадмі-
ністрації.

10.30-
11.30

Підведення підсумків
обласних конкурсів з по-
пуляризації творчості 
класика української літе-
ратури М.Кропивницького 
«ЧитаємоМарка 
Кропивницького», 

Животовська Валентина
Григорівна — директор 
департаменту культури, 
туризму та культурної 
спадщини облдержадмі-
ністрації,
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соціальних проектів 
для молоді «ДобраДія», 
Всеукраїнського конкурсу 
проектів «Мої права — моє 
життя».

Гаращенко Олена 
Миколаївна — директор 
комунального закладу
«Обласна універсаль-
на наукова бібліотека 
ім.Д.І.Чижевсько-
го», Савенко Лариса 
Миколаївна — директор 
обласної бібліотеки 
для юнацтва ім.Є.Ф. 
Маланюка,
Манжула Таїсія Сергіївна 
— директор обласної 
бібліотеки для дітей  
ім. Т.Г.Шевченка

11.30-
12.30

Творча зустріч з Олесем 
Дяком. Презентація кни-
ги Елеонори Бельської 
«Прокатай мене на мото 
циклі».

Олесь Дяк — член 
Національної спілки 
письменників України, 
заслужений діяч мис-
тецтв України,
Елеонора Бельська — 
письменниця, дипло-
мант літературних пре-
мій ім.Є.Маланюка 2017 
р., ім. М. Волошина 2018 
р., міжнародної літера-
турної премії «Крилатий 
Лев»  2018 р.

12.30-
13.00 Святковий концерт

В холі Кіровоградської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Д.І. Чижевського експонується виставка ро-
біт декоративно-ужиткового мистецтва бібліотекарів області 
«Hobby Time бібліотекарів Кіровоградщини», присвячена 
Всеукраїнському дню бібліотек.
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від 3 квітня 2018 року                                     № 62

Про проведення обласного
конкурсу з популяризації
творчості М.Кропивницького

На виконання плану роботи департаменту культури, ту-
ризму та культурної спадщини обласної державної адміні-
страції на 2018 рік та з метою заохочення до читання, попу-
ляризації творчості класика української літератури Марка 
Кропивницького

Н А К АЗУ Ю:
Забезпечити організацію та проведення серед біблі-

отек області протягом квітня — серпня 2018 року облас-
ного конкурсу з популяризації творчості класика україн-
ської літератури Марка Кропивницького «Читаємо Марка 
Кропивницького» (далі — Конкурс). 

2. Затвердити склад обласного організаційного комітету з 
проведення Конкурсу (додається).

3. Затвердити склад журі обласного Конкурсу (додаєть-
ся).

4. Затвердити умови проведення Конкурсу (додаються).
5. Начальникам відділів (управлінь) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів міських, селищних, 

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС БІБЛІОТЕКАРІВ  
КІРОВОГРАДЩИНИ
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сільських об’єднаних територіальних громад забезпе- 
чити:

проведення регіональних етапів Конкурсу;
подання до 15 серпня 2018 року конкурсних матеріалів 
переможців у відповідних номінаціях до обласного оргко  
мітету за адресою: 25006, 
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна,24; 
Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Д.І.Чижевського.

6. Директору комунального закладу «Обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського» (Гаращенко 
О.М.) забезпечити належний рівень організації Конкурсу та 
висвітлення ходу його проведення у засобах масової інфор-
мації та в мережі Інтернет.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на 
заступника директора департаменту культури, туризму та 
культурної спадщини облдержадміністрації Тищенко Л.П. 

Директор департаменту                В.ЖИВОТОВСЬКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора департаменту  

культури, туризму та культурної спадщини  
облдержадміністрації 

від 03квітня 2018 року № 62

У МОВИ ПРОВЕДЕНН Я
обласного конкурсу з популяризації творчості  

класика української літератури М. Кропивницького 
«Читаємо Марка Кропивницького»

1.Загальні положення 
1.1.Обласний конкурс з популяризації творчості класика 

української літератури М.Кропивницького «Читаємо Марка 
Кропивницького» (далі — Конкурс) проводиться комуналь-
ним закладом «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 
Д.І.Чижевського» у квітні — серпні 2018 року за підтримки 
департаменту культури, туризму та культурної спадщини 
облдержадміністрації. 

2. Мета Конкурсу:
2.1 Конкурс проводиться з метою вивчення та по-

пуляризації творчості класика української літератури 
М.Кропивницького; заохочення до читання; активізації — 
соціокультурної діяльності бібліотек; — співпраці з аматор-
ськими колективами, творчими спілками, громадськими ор-
ганізаціями.

3. Учасники Конкурсу
Конкурс проводиться серед бібліотек області системи 

Міністерства культури України.

4. Умови конкурсу
4.1 Конкурс проводиться за номінаціями:
– «Кращий масовий захід з популяризації творчості 
   М. Кропивницького»;
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– «Кращий буктрейлер за драматичним твором  
М. Кропивницького»;

– «Краща міні-вистава за драматичним твором М. Кро-
пивницького».

4.2 Конкурс проводиться у 2 етапи (регіональний, фі-
нальний тур).

І етап  проводиться у бібліотеках області з 05 квітня по 
01 серпня 2018 року, визначаються переможці за номінаці-
ями Конкурсу на рівні районів та міст обласного підпоряд-
кування, об’єднаних територіальних громад. За підсумками 
проведення регіональних Конкурсів подаються матеріали 
переможців у відповідних номінаціях до обласного оргкомі-
тету до 15 серпня 2018 року. 

5. Критерії оцінювання конкурсних робіт
5.1 Буктрейлер: 
– відповідність роботи цілям Конкурсу;
– інформативність;
– візуальна складова (оригінальність, оформлення, сти-

льова єдність, — 
– відповідність візуальної картини змісту);
– професіоналізм (техніка та якість виконання роботи);
– цілісність роботи.
Використання у відеороликах відео, аудіо та текстових 

матеріалів — з обов’язковим дотриманням авторського пра-
ва.

Буктрейлери розмістити на будь-якому хмарному серві-
сі з вказанням адреси доступу. Тривалість буктрейлера не 
більше 3-х хвилин. Посилання надсилати на електронну ад-
ресу науково-методичного відділу бібліотеки nmet@library.
kr.ua.

Міні-вистава: 
– оригінальність постановки
– рівень акторської майстерності;
– володіння текстом;
– виразність читання. 
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Кращий масовий захід:
– комплексний підхід;
– чітке цільове і читацьке призначення;
– влучна назва заходу;
– місце, час і тривалість проведення заходів;
– ефективність проведення заходу .
На конкурс за номінаціями «Кращий масовий захід з 

популяризації творчості М.Кропивницького» та «Краща 
міні-вистава за драматичним твором М. Кропивницького» 
подаються сценарні плани, паспорти масових заходів, фо-
тографії, відгуки користувачів, матеріали ЗМІ, відеороботи 
— тривалість уривку — 5 хвилин.

Окремо необхідно повідомляти про дату проведення ма-
сового заходу, міні — вистави, з метою перегляду заходу 
безпосередньо на місці.

Кожен критерій оцінюється за балами: від 1 до 10.

6. Визначення переможців Конкурсу
6.1 Журі визначає по 1 переможцю у кожній номінації.
6.2 Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами де-

партаменту культури, туризму та культурної спадщини об-
лдержадміністрації.

6.3 Нагородження учасників Конкурсу відбудеться у ве-
ресні 2018 року під час проведення Форуму бібліотечних 
працівників Кіровоградщини.

6.4 Узагальнення та розповсюдження матеріалів обласно-
го Конкурсу проводиться комунальним закладом «Обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора департаменту культури,  

туризму та культурної спадщини  
облдержадміністрації

 03 квітня 2018 р. № 62

СК Л А Д 
обласного організаційного комітету конкурсу  

з популяризації творчості класика української літератури 
М. Кропивницького «Читаємо Марка Кропивницького»

Голова оргкомітету:

Тищенко
Людмила Петрівна –

заступник директора департа-
менту культури, туризму та куль-
турної спадщини облдержадмі-
ністрації

Заступник голови оргкомітету:

Гаращенко
Олена 
Миколаївна

–
директор комунального закладу 
«Обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Д.І.Чижевського»

Члени оргкомітету:

Ткаченко
Оксана Василівна –

заступник директора з основної 
роботи комунального закладу 
«Обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Д.І.Чижевського»

Літвінова
Єлизавета 
Геннадіївна

–

заступник директора з наукової 
роботи комунального закладу 
«Обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Д.І.Чижевського»
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Циганкова
Любов
Олексіївна

–
завідувач науково-методичним 
відділом комунального закладу 
«Обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Д.І.Чижевського»

Приймак 
Світлана
Вікторівна

–

завідувач відділу соціокультур-
ної діяльності комунального 
закладу «Обласна універсальна 
наукова бібліотека 
ім. Д.І.Чижевського»

 Колєчкіна
Тетяна Петрівна –

завідувач відділом краєзнавства 
комунального закладу «Обласна 
універсальна наукова бібліотека 
ім. Д.І.Чижевського»

Согомонянц
Євген
Миколайович

–

провідний бібліотекар відділу 
інформаційних технологій та 
електронних ресурсів комуналь-
ного закладу «Обласна універ-
сальна наукова бібліотека  
ім. Д.І.Чижевського»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини  
облдержадміністрації

від 03 квітня 2018року № 62 

СК Л А Д ЖУ РІ
обласного конкурсу з популяризації творчості  

класика української літератури М. Кропивницького 
«Читаємо Марка Кропивницького»

Голова журі:

Животовська 
Валентина Григорівна –

директор департаменту 
культури, туризму та куль-
турної спадщини облдер-
жадміністрації

Заступник голови журі:

Гаращенко
Олена Миколаївна –

директор комунального за-
кладу «Обласна універсаль-
на наукова бібліотека 
ім. Д.І.Чижевського»

Секретар журі:

Циганкова
Любов Олексіївна –

завідуюча науково-методич-
ним відділом комунального 
закладу «Обласна універ-
сальна наукова бібліотека 
ім. Д.І.Чижевського»
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Члени журі:

Волохін
Олег Михайлович –

головний інженер відділу 
інформаційних технологій та 
електронних ресурсів кому-
нального закладу «Обласна 
універсальна наукова бібліо-
тека ім. Д.І.Чижевського»

Корінь
Антоніна Михайлівна –

член Національної спіл-
ки письменників України, 
поетеса, прозаїк, лауреат 
обласної літературної премії 
ім. Є.Маланюка

Літвінова
Єлизавета Генадіївна –

заступник директора з нау-
кової роботи комунального 
закладу «Обласна універ-
сальна наукова бібліотека 
ім. Д.І.Чижевського»

Тищенко 
Людмила Петрівна –

заступник директора депар-
таменту культури, туризму 
та культурної спадщини 
облдержадміністраці

Ушакова Світлана
Анатоліївна –

завідувач відділу мистецтв 
комунального закладу 
«Обласна універсальна нау-
кова бібліотека 
ім. Д.І.Чижевського»
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Підс у мк и обл асного конку рс у  
«Читаємо Марка Кропивниц ького»

Протягом квітня-серпня 2018 року обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського за підтримки депар-
таменту культури, туризму та культурної спадщини облдер-
жадміністрації проводила серед бібілотек області конкурс 
«Читаємо Марка Кропивницького». Проведення такого рів-
ня конкурсу сприяло вивченню та популяризації творчості 
М.Кропивницького, заохоченню до читання, активізаціїсоці-
окультурної діяльності бібліотек та покращенню їх співпра-
ці з місцевими аматорськими колективами, творчими спіл-
ками, громадськими організаціями.

Конкурс проводився за трьома номінаціями:
– «Кращий масовий захід з популяризації творчості 
   М. Кропивницького»;
– «Кращий буктрейлер за драматичним твором 
   М. Кропивницького»;
–«Краща міні-вистава за драматичним твором 
   М. Кропивницького».

Приємно відзначити, що до конкурсу долучилися біблі-
отеки 5 об’єднаних територіальних громад: Новоукраїнська 
міська, Смолінська селищна та Соколівська, Первозванівська, 
Великосеверинівська сільські громади Кіровоградського ра-
йону. 

Найбільш популярною серед бібліотекарів стала номіна-
ція «Кращий буктрейлер», на яку подано 44 роботи. Майже 
однакова участь в номінаціях «Краща міні-вистава» — 14 та 
«Кращий масовий захід» — 15. Загалом подано 73 роботи. 
Радує активність бібліотекарів сільської місцевості, які по-
дали переважну більшість робіт по кожній з номінацій.

До всіх номінацій конкурсу долучилися працівники кни-
гозбірень Вільшанського, Долинського, Компаніївського, 
Новгородківського, Новомиргородського, Олександрівського 
районів.
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На участь у двох номінаціях надійшли роботи від бібліоте-
карів Бобринецького, Гайворонського, Добровеличківського, 
Кіровоградського, Новоархангельського, Новоукраїнського, 
Олександрійського районів, Новоукраїнської ОТГ. 

Для конкурсних робіт працівники бібліотек використали 
13 творів Марка Кропивницького. Серед них найчастіше ви-
користовувались: «Глитай або ж Павук», «Пошилися в дур-
ні», «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть», «По ревізії», «Дві сім’ї», «Олеся». Дані тво-
ри були представлені в міні-виставах та буктрейлерах.

В номінації «Кращий буктрейлер» заслуговують на ува-
гу роботи Гайворонської центральної районної бібліотеки, 
районної бібліотеки для дорослих і дітей та Созонівської 
сільської бібліотеки Кіровоградського району, бібліоте-
ки-філії №4 Кіровоградської міської ЦБС на твір «Глитай, 
або ж павук», Новоархангельської районної бібліотеки, 
Куцобалківської сільської бібліотеки-філії Вільшанської 
ЦБС та Черняхівської сільської бібліотеки Соколівської ОТГ 
— «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», Підлісненської сіль-
ської бібліотеки Олександрівського району — «Зайдиголова», 
Жовтневої сільської бібліотеки-філії Устинівського району 
— «Дай серцеві волю, заведе в неволю», Знам’янської цен-
тральної міської бібліотеки — «Дві сім’ї». 

Номінація «Кращий масовий захід» з популяризації 
творчості М.Кропивницького» представляє заходи безпосе-
редньо про самого автора як театрального діяча: драматурга, 
актора, режисера. Серед форм, які використали бібліотекарі: 
літературне свято, літературна година, літературне дежавю, 
літературно-музична композиція, театральне кафе, літера-
турна вітальня, літературно-мистецька алея, театралізоване 
дійство, літературно-театральний вернісаж, літературно-дра-
матичний екскурс, літературно-драматичний вечір. 

Із перелічених заходів заслуговують на увагу театральне 
кафе «Марко Кропивницький у світлі театральної рампи» 
(Трепівська сільська бібліотека-філія Знам’янської район-
ної ЦБС), літературна вітальня «Марко Кропивницький 
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— батько українського театру» (Новгородківська ЦРБ), 
літературний портрет «Батько українського театру — 
Марко Кропивницький» (Іванівська сільська бібліотека 
Новоукраїнського району).

Варта уваги презентація інтегрованого дослідницько-по-
шукового проекту «Славетний син Новоукраїнщини Марко 
Лукич Кропивницький — батько українського театру» 
Новоукраїнської міської ОТГ. 

У номінації «Краща міні-вистава» цікаві роботи 
Хащуватської сільської бібліотеки-філії Гайворонського 
району за твором «По ревізії», Аджамської сільської бі-
бліотеки №2 Кіровоградського району — «Глитай або ж 
Павук», Велико-Чечеліївської сільської бібліотеки-філії 
Новгородківської ЦБС — «Розгардіяш», Бандурівської сіль-
ської бібліотеки Олександрівського району — «Супротивні 
течії», бібліотеки-філії №1 Новоукраїнської центральної бі-
бліотеки Новоукраїнської міської ОТГ.

Переможцямиобласного конкурсу 
«Читаємо Марка Кропивницького» стали: 

– у номінації «Кращий буктрейлер» — колектив Олександ- 
     рійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижев-

 ського» (директор Надія Чуянова) за буктрейлер «Олеся»;

– у номінації «Краща міні-вистава» — бібліотекар Смо-  
  лінської селищної бібліотеки №1 Смолінської селищної   
  ОТГ Наталія Сизранова за міні — виставу «Доки сонце 
  зійде, роса очі виїсть»;

– у номінації «Кращий масовий захід з популяризації 
  творчості М.Кропивницького» — колектив Новоархан-
  гельської центральної районної бібліотеки (директор 
  Олена Каплун) за літературно-мистецьку алею «Завіса 
піднімається, дійство починається».
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Голова обласного комітету профспілки працівників 
культури Зоя Кадук відзначила заохочувальними приза-
ми наступні роботи:

– міні-виставу «На руїнах», подану Бобринецькою ра-
йонною бібліотекою для дорослих, завідувач бібліотеки 
Любов Павелко;

– буктрейлер «Невільник» Голованівської районної біблі-
отеки для дорослих, директор бібліотеки Надія Коваленко;

– буктрейлер «Зайдиголова», автор Сніжанна Парієнко, 
бібліотекар Підлісненської сільської бібліотеки Олександ-
рівського району.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Наталя Андрійченко, 
завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом  

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Електронні послу ги: впровад ж уємо новації
На сьогодні публічні бібліотеки, зберігаючи й примно-

жуючи культурну спадщину, також позиціонують себе як 
сучасні інформаційні центри. З впровадженням в Україні 
механізмів електронного урядування вони дедалі активні-
ше залучаються до цього процесу. Завдяки доступності і 
відкритості для громадськості, бібліотеки використовують 
інформаційний потенціал для розвитку електронної освіти, 
електронної культури та електронної демократії.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижев-
ського завжди активно підтримує потреби суспільства у про-
зорості та відкритості діяльності центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, доступу до інформації та надання 
електронних державних послуг через мережу Інтернет.

Бібліотечні працівники надають фахові консультації 
про послуги з електронного урядування громадянам, які 
вже вільно почуваються у комп’ютерному світі та тим, хто 
лише освоює ази навігації в мережі Інтернет. Інформаційно-
комунікаційні технології, якими послуговується бібліотечна 
установа, є основою інтерактивної електронної інформацій-
ної взаємодії між людиною і органами влади. Для швидкого 
і зручного пошуку необхідна інформація, розміщена на сай-
ті бібліотеки у розділі «Електронне урядування». Завдяки 
активним посиланням у цьому розділі відвідувачі сайту ма-
ють можливість скористатися послугами електронних дер-
жавних та регіональних ресурсів. 

Вже традиційно, за допомогою існуючих в бібліотеці ре-
сурсів, кожен бажаючий може подати звернення чи скаргу 
до будь-якого виконавчого органу, вирішити свої побутові 
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справи, замовити транспортний квиток, самостійно розраху-
вати пенсію і виплати на випадок безробіття, освоїти само-
стійне використання інструментів е-урядування та е-послуг.

Пріоритетними, центральними частинами електронної ін-
формаційної системи е-урядування, де в повному обсязі в 
режимі онлайн акумулюється офіційна, правова інформація 
є: Урядовий портал (єдиний веб-портал органів виконавчої 
влади України), Портал державних послуг, Державне агент-
ство з питань електронного урядування України та Єдиний 
державний портал адмінпослуг.

 Найбільш запитуваною була і залишається інформація 
про нарахування, оплату та заборгованість з комунальних 
платежів. Ці відомості стануть доступними після процеду-
ри реєстрації в «Персональному інформаційно-фінансово-
му ресурсі/ Комунальні платежі», а також за посиланнями 
на профільні відомства, які надають населенню житло-
во-комунальні послуги (ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ВАТ 
«Кіровоградгаз», ПрАТ «Кіровоградобленерго»). Корисною 
є також нова послуга «Інформація про стан субсидії в до-
могосподарстві» від Інформаційно-обчислювального центру 
Міністерства соціальної політики України. Тут користувач, 
зазначивши в необхідних полях відомості про місце реє-
страції домогосподарства, має змогу за даними Єдиного дер-
жавного реєстру отримувачів субсидій переглянути розмір 
призначеної компенсації додаткових витрат на житлово-ко-
мунальні послуги.

Не менш важливою сферою соціальної захищеності насе-
лення є його працевлаштування. Про всі передбачені зако-
нодавством соціальні послуги, пов’язані з пошуком роботи, 
проходженням професійного навчання, доступ до уніфіко-
ваної оперативної бази вакансій та резюме, громадяни мо-
жуть дізнатися за посиланням на послугу «Пошук роботи 
на єдиному порталі Державної служби зайнятості України». 
Послуга «Електронна черга для реєстрації безробітних гро-
мадян в службах зайнятості України» надає потенційним 
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клієнтам можливість дистанційно обрати зручні для себе 
дату і час відвідування служби.

Від рівня поінформованості суспільства залежить якісне 
просування нових електронних послуг. «Он-лайн будинок 
юстиції» Міністерства юстиції України пропонує відвіду-
вачам ресурсу абсолютно прозору автоматизовану систему 
послуг, надання яких викликає на даному етапі найбільші 
черги, створює бюрократію і сприяє виникненню корупцій-
них зловживань. Тому, якщо громадяни втратили свідоцтво 
про шлюб, не можуть знайти свідоцтво про народження ди-
тини, бажають отримати витяг з Державного реєстру ак-
тів цивільного стану і т.і., бібліотека радить звернутись до 
послуги «Повторна видача документів відділами державної 
реєстрації актів цивільного стану» для подачі заявки на от-
римання повторних документів.

Також, скориставшись посиланням «Порядок та умови 
отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП)» у роз-
ділі «Електронне урядування» на сайті ОУНБ ім. Д. Чи-
жевського, від веб-сервісу «Он-лайн будинок юстиції» мож-
на отримати покрокову інструкцію для он-лайн замовлення 
пристроїв, які є носіями ЕЦП, для фізичних та юридичних 
осіб. Потрібно зазначити, що електронні форми, підписані 
електронним цифровим підписом, держава визнає нарівні з 
паперовими документами.

Для родин, в яких є новонароджені діти, Міністерство со-
ціальної політики України впровадило нову цифрову послу-
гу. Щоб нею скористатися, потрібно перейти за посиланням 
«Призначення допомоги при народженні дитини». Система 
пропонує два шляхи входу: за допомогою електронного циф-
рового підпису (ЕЦП) або за допомогою електронної пошти. 
Надалі потрібно буде заповнити необхідні поля. Переваги 
ЕЦП — змога подати он-лайн заяву для оформлення до-
помоги від держави без відвідування органів соціального 
захисту.

Широкий спектр електронних послуг пропонує веб-ре-
сурс Державної служби України з питань геодезії, 
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картографії та кадастру. Тут за посиланням «Електронні 
послуги Держгеокадастру» можна замовити адміністративні 
та отримати сервісні електронні послуги Національної када-
стрової системи: інформацію про право власності та речові 
права на земельну ділянку, Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку, Витяг про нормативну гро-
шову оцінку землі.

Суттєве полегшення для охочих будуватися відбулося 
завдяки новому електронному сервісу від Державної архітек-
турно-будівельної інспекції України. За допомогою послуги 
«Електронна система здійснення декларативних процедур у 
будівництві» тепер оформити дозвіл на зведення будинку чи 
гаража можна всього за декілька хвилин. Достатньо просто 
заповнити електронну анкету в Інтернеті.

У разі виникнення питань щодо цивільного захисту, за-
побігання виникненню надзвичайних ситуацій, пожежної 
та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 
служб, а також гідрометеорологічної діяльності бібліоте-
ка пропонує своїм користувачам звертатися до Інтернет-
приймальні Державної служби України з надзвичайних си-
туацій за посиланням «Звернення громадян до Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій».

В запропонованому дайджесті електронних послуг, які 
надає обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чи-
жевського репрезентовано працюючі е-сервіси, що з’явились 
останнім часом. Поскільки простір послуг елетронного уря-
дування та документообігу постійно розширюється та онов-
люється, впевнені — буде створено та запропоновано багато 
нових послуг, які дозволять громадянам краще орієнтува-
тися в суспільних новаціях, в тому числі у сфері виборчо-
го права та організації виборів, освіти, медицини, бізнесу. 
Отже, бібліотека і надалі виступатиме провідним інформа-
ційним центром задля розвитку демократизації суспільства 
та підвищення рівня його електронної культури. 

Інформаційно-бібліографічний відділ та інші відділи бі-
бліотеки запрошують містян та гостей міста Кропивницького 
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відвідати бібліотеку, щоб мати можливість скористатись її 
основними фондами, здобути практичні навички в роботі 
з електронними ресурсами через мережу Інтернет, долучи-
тись до просвітницької та культурно-дозвіллевої діяльності 
нашого закладу.

Наталя Андрійченко, 
завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом  

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Галина Нікітіна, 

завідуюча Інтернет-центру 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Електронні сервіси та електронні рес у рси  
ОУ НБ і м. Д.І.Чи жевського: вебінар

Доброго дня, шановні учасники вебінару! Вітаємо всіх 
вас! Сьогоднішній вебінар присвячений електронним серві-
сам і електронним ресурсам обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. Д. Чижевського. Вебінар для вас проведуть: 
Наталя Андрійченко — завідуюча інформаційно-бібліогра-
фічним відділом ОУНБ ім. Д. Чижевського; Галина Нікітіна 
— завідуюча Інтернет-центром ОУНБ ім. Д. Чижевського.

Галина: — Зараз ми поговоримо про електронні сервіси, 
що це таке і які сервіси ми можемо запропонувати своїм 
користувачам.

Електронний сервіс, е-сервіс (англ. e-service) — всі види 
послуг і сервісу, які надаються за допомогою електронних 
засобів (як приклад, за допомогою Інтернету).

Це можуть бути: електронний каталог, продовження тер-
міну користування книгою, віртуальна довідка, послуги з 
електронного урядування, та інші. 

Тож ми хочемо побажати всім приємного спілкування та 
ефективної роботи!

На сьогодні одним із найактуальніших і найпопулярні-
ших сервісів у нас є електронний каталог.
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Наталя: — Нам з вами, як бібліотечним фахівцям відомо, 
що провідним напрямком модернізації бібліотечної справи і 
формуванню іміджу бібліотеки є її інформатизація: впрова-
дження в бібліотеці нових інформаційних технологій, фор-
мування і використання електронних ресурсів, впроваджен-
ня мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії 
бібліотек, підключення до всесвітньої мережі Інтернет. І 
електронний каталог, який прийшов на заміну традиційно-
му картковому, що створюється повільніше, є одним з го-
ловних ресурсів відображення фонду бібліотеки, забезпечує 
зручність користувачам і повноту інформації. Він, завдяки 
доступу до Інтернет, працює в реальному часі та доступний 
віддаленим користувачам сайту ОУНБ ім. Чижевського. 
Електронна пошукова система дозволяє в лічені секунди 
знаходити в каталозі бібліотеки потрібні видання і складати 
бібліографічні списки. І в цьому є його велика перевага. 
Каталог бібліотеки створений так, що з ним легко можуть 
працювати як досвідчені користувачі, так і новачки. Якщо 
потрібно знайти якийсь документ, перевірити його наявність 
у фонді, то потрібно висловити свою потребу у вигляді ін-
формаційного запиту. До послуг користувача доступні бі-
бліографічні бази даних нашої бібліотеки. Хочу зазначити, 
що з такими ж базами даних користувач може працювати в 
системі ІРБІС безпосередньо в бібліотеці. Електронний ка-
талог є багатофункціональним. Інформація вводиться один 
раз, а використовувати її можна в різних цілях, замінюючи 
інформацію цілої системи традиційних карткових каталогів 
і картотек. Тут зазначено шифр зберігання документа у фо-
нді бібліотеки. Кожен запис відображає інформацію про те, 
в якому відділі бібліотеки зберігається примірник.

Існує простий, розширений пошук видань, за словником, 
професійний і т.д.

Галина: — Ще одним, не скільки цікавим, як корисним 
сервісом є «Продовження терміну користування книга-
ми». Але тут є маленьке «Але» — цей сервіс працює тільки 
для відділу абонемента. Користувач має можливість онлайн 
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продовжити термін користування книгою один раз і лише 
на 14 днів, якщо ще не сплив термін її повернення. Тобто, 
сьогодні закінчується термін здачі літератури, читач захо-
дить на сайт нашої бібліотеки і вносить необхідні дані для 
продовження терміну, а саме: Прізвище та ініціали; Номер 
читацького квитка; Дані про книгу; Підтверджує, що він 
не робот і вводить цифрами «сто двадцять вісім». А в кінці 
натискає кнопку «Відправити запит».

Наталя: — Останнім часом широке розповсюдження от-
римало довідкове обслуговування віддалених користувачів. 
Однією з його форм є обслуговування в режимі «віртуальна 
довідка». Ця служба, започаткована як корпоративний про-
ект, успішно розвивається в зарубіжних країнах і в Україні, 
і характеризується широкою розповсюдженістю в різних ти-
пах бібліотек. Сервіс «Віртуальна довідка» — це безкоштов-
на онлайнова послуга, спрямована на оперативне виконання 
разових запитів віддалених користувачів усіх категорій, які 
пов’язані з пошуком інформації. Її переваги у формуванні 
нової аудиторії користувачів, які мають потребу у цілодобо-
вому доступі до інформації і допомозі висококваліфікованих 
бібліографів. Бібліотека ім. Д. Чижевського приймає участь 
в цьому проекті з 2005 року і фахівці нашої бібліотеки го-
тують відповіді на запити із застосуванням інформаційних 
ресурсів нашої бібліотеки та мережі Інтернет. Прийом запи-
тів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово. 
Максимальний термін виконання запитів — 3 робочих дні 
(в залежності від їх специфіки та складності).

Електронне урядування
Електронне урядування призначене для публічного до-

ступу населення до інформації та надання електронних дер-
жавних послуг через мережу Інтернет.

Наша бібліотека надає послуги з електронного уряду-
вання усім категоріям користувачів. Рекламуючи серед ко-
ристувачів цю послугу і систематично проводячи тренінги 
з електронного урядування для цільових груп, ми пропону-
ємо безкоштовний доступ до офіційної інформації онлайн, 
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цілодобово, сім днів на тиждень. Мета цього електронного 
сервісу — розповсюджувати інформацію про наявні електро-
нні послуги національного та регіонального рівнів та, вико-
ристовуючи ресурси нашої бібліотеки, дати можливість різ-
ним групам населення користуватися ними у новому форматі 
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 
За допомогою цього сервісу можна звернутись до органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування; отримати 
адміністративні послуги; перевірити стан особового рахунку; 
повідомити показники лічильника газу; придбати квитки на 
залізничний транспорт; знайти роботу; записатися в елек-
тронну чергу до служби зайнятості; подати заяву на вступ 
до ВНЗ; зареєструвати дитину в дошкільний навчальний за-
клад; повторно отримати документи у відділах державної реє-
страції актів цивільного стану; подати заяву для призначення 
допомоги при народженні дитини та багато інших.

Галина: — А тепер поговоримо про електронні ресурси. 
Що це таке і що ми можемо запропонувати нашим корис-
тувачам?

Електронні ресурси — інформаційні ресурси, які ство-
рюються, керуються та використовуються за допомогою 
комп’ютера і містять дані зафіксовані в електронній (циф-
ровій) формі на певних носіях. Електронними ресурсами є 
електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, симво-
лів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоін-
формацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми 
або об’єднання цих видів в одному ресурсі. 

В розділі Бібліотечна справа можна ознайомитись із:
– Законодавство України та Міжнародними документи, 

що стосуються бібліотечної справи. 
– Веб-сайти центральних районних (міських) бібліо-

тек, посилання діючі, робочі. Якщо когось із Вас немає в 
даному переліку просимо надати посилання на Ваш ресурс. 
Нехай увесь світ дізнається про Вашу діяльність.

– Фахові видання з питань бібліотечної справи (пов-
нотекстова Бібліотечна орбіта), можна ознайомитись з 
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матеріалами конференцій, досліджень, аналітичних аналізів 
діяльності бібліотек області, а також матеріали стосовно об-
міну досвідом між бібліотеками області

– Бібліотечні вебінари ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, моде-
раторами яких були наші співробітники

– Соціологічні дослідження, які проводились нашими 
спеціалістами.

А зараз я хочу зупинитись на унікальному електронному 
ресурсі — Цифрова бібліотека. Створення Цифрової біблі-
отеки розпочалося в 2000 році з проекту «Електронний му-
зей книги», який складався з дев’яти розділів і переважно 
був присвячений відомій книжковій колекції Олександра 
Ільїна.

Даний ресурс надає вільний доступ через мережу Інтернет 
до рідкісних та сучасних фондів ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, 
до творів місцевих авторів (нашого регіону), а також до тво-
рів авторів зі всієї України винятково за їх власним бажан-
ням і за умови підписання договору на публікацію. 

На сьогодні наша Цифрова бібліотека назбирала близь-
ко 15-ти гігабайт даних. І в свою чергу надає доступ до 
творів 164 індивідуальних та 55 колективних авторів. 
Бібліографічна база даних Цифрової бібліотеки вміщує 
близько 700 об’єктів, серед яких описи припадають як на 
окремі друковані твори, так і на колекції. В свою чергу ко-
лекції можуть вміщувати від декількох десятків до декіль-
кох тисяч артефактів.

Для зручності користування На головній сторінці 
Цифрової бібліотеки можна побачити два алфавітні покаж-
чики:

 алфавітний покажчик індивідуальних авторів;
 алфавітний покажчик колективних авторів, або творів 

без автора.
Додатково в сторінку вбудований, так званий 

Користувацький пошук системи Google, який надає 
можливість пошуку за кожним словом, кожного твору, 
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розташованого в даній бібліотеці, за винятком якщо цей твір 
не є звуковим, відео чи графічним об’єктом. 

В підрозділі Бібліографії — Сторінка бібліографічних 
покажчиків бібліотеки.

В підрозділі Краєзнавство Кіровоградщини — ця сто-
рінка є путівником до краєзнавчих матеріалів, розташова-
них на сайті Кіровоградської ОУНБ.

Ще одним цікавим ресурсом є розділ — Віртуальні ви-
ставки. Тут можна ознайомитись із різноплановими книж-
ковими та мультимедійними виставками. А зараз спробую 
провести маленьку, але сподіваюсь, змістовну екскурсію 
цим розділом.

Куди ж без історичної довідки? Започаткували цей вид 
діяльності ми ще в 2005 році з експериментальної виставки 
картин «Психологія і мистецтво — Україна на порозі ХХІ 
століття», в якій поєднується професійна діяльність психо-
лога Олександра Ткаченка та художника Ігоря Нейгера. В 
кожній з представлених робіт в однаковій мірі закладений 
творчий продукт психологічної та мистецької образотворчої 
практики. Згодом з’явилось ще багато цікавих проектів: це 
і Віртуальна виставка «Автограф Війни», в якій зібрано 
унікальні цінні документи: фото, листи, газети, речові му-
зейні предмети, що передають атмосферу 1941-1945 років 
(За матеріалами даної виставки було випущено Пам’ятний 
CD-ROM «АВТОГРАФ ВІЙНИ».), також це персональні 
виставки художніх робіт, це і роботи учасників наших фо-
токонкурсів та фотофестивалів. Про кожну з них можна 
говорити годинами.

Щодо книжкових виставок, то вони почали з’являтись на 
сайті нашої бібліотеки ще з 2010 року. Спочатку це були 
підбірки (бібліографічний опис з анотацією та фотографі-
єю обкладинки) літератури з екологічної тематики, а згодом 
розширився наш асортимент. Зараз можна переглянути ці-
каві виставки з питань економіки, бізнесу, новітніх техноло-
гій, кулінарії, домашніх улюбленців та ін. Ось, наприклад, 
одна із останніх виставок «Жовтневий переворот 1917: 
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наслідки для України», тут можна переглянути діаспорні 
видання, що вийшли в різний час в Торонто, Нью Йорку, 
Мюнхені, Лондоні та інших містах про український націо-
нальний рух 1917-1921 рр. Також є цікава виставка «Квіти 
вашої мрії», в ній представлена література, яка містить ре-
комендації стосовно вирощування і розведення найрізнома-
нітніших квіткових рослин — від розповсюджених до екзо-
тичних. А відповідь на питання: «Чи відвідували Землю в 
минулому розумні істоти з інших планет і чи не є сучасна 
людина продуктом їх генних маніпуляцій?» можна знайти у 
виставці «Таємниці розкриті та нерозкриті».

Наталя: — В рамках регіональної ініціативи «Історія рід-
ного краю» вже протягом шести років успішно функціонує 
проект «Видатні особистості Кіровоградщини». Ідея такого 
проекту полягала в створенні широкого краєзнавчого елек-
тронного ресурсу, який міститиме довідкову інформацію 
стосовно видатних людей, які є уродженцями нашого краю, 
які перебували деякий час на теренах Кіровоградщини та 
чия діяльність була тісно пов’язана з нашим краєм. А це 
діячі культури і мистецтв, політичні, військові, громадські 
діячі, видатні вчені, письменники та багато інших. За цей 
час таких особистостей в проекті вже понад триста. Сумно 
про це казати, але за останні роки значну частину таких 
особистостей складають загиблі під час російсько-україн-
ського військового конфлікту військовослужбовці-земляки, 
які пожертвували власним життям заради миру на рідній 
землі.

Цей проект був створений на платформі «Вікі». Це оз-
начає, що інформація, яка відображає життєпис видатної 
особи, побудована за схемою, аналогічною Вікіпедії.

Галина: — А зараз пару слів про медіапроекти нашої бі-
бліотеки.

Архів Д.І. Чижевського — Матеріали, присвячені жит-
тєвому шляху і науково-літературній спадщині видатного 
вченого, філософа, літературознавця, культуролога Дмитра 
Івановича Чижевського.
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Єлисаветградськими шляхами Кобзаря — в даному 
проекті ми символічно підсумовуємо наші спроби осягну-
ти Шевченка, велич його слова й масштаб особистості. Ми 
пропонуємо Вашій увазі сучасний інформаційний ресурс, в 
якому зібрані джерела, що дають уявлення про те, ким був 
і є Тарас Шевченко для багатьох поколінь наших земляків. 
Під час роботи над медіапроектом основним критерієм від-
бору джерел інформації визначено їх краєзнавчий характер. 
Ми ставили перед собою завдання з максимальною повно-
тою зібрати відомості про зв’язок Шевченка з нашим краєм, 
як за життя Кобзаря, так і по тому.

Персони українського театру — цей спільний мультиме-
дійний on-line проект «Єлисаветградський абрис. Персони 
українського театру» представляє матеріали фондів ОУНБ 
ім.Д.І. Чижевського та Кіровоградського обласного кра-
єзнавчого музею (з відділом — меморіальним музеєм 
М.Л.Кропивницького ) до 170-річчя від дня народження 
Марка Кропивницького, 165-річчя від дня народження Марії 
Садовської-Барілотті, пам’ятних дат Миколи Садовського та 
Панаса Саксаганського, 40-річчя Всеукраїнського свята теа-
трального мистецтва «Вересневі самоцвіти».

Єлисаветградський абрис Якова Паученка — спільний 
проект обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чи-
жевського, обласного краєзнавчого музею та Державного ар-
хіву Кіровоградської області і є успішним продовженням 
двох попередніх спільних проектів: «Корифеям українсько-
го театру присвячується» та «Автограф війни».

Документи, фото, представлені у даному проекті відобра-
жають сторінки життя Якова Паученка, його непереверше-
ну творчість художника-архітектора. Унікальність даного 
проекту в тому, що всі зібрані документи, особливо архівні, 
дозволили зробити певні уточнення щодо кількох окремих 
будівель Я.Паученка, встановити імена тодішніх власників, 
образно кажучи поставити крапку над «і» в деяких публіка-
ціях, які базуються на припущеннях, переказах тощо.
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Голоси з війни (аудіопроект). Ідея проекту — виявити 
і зафіксувати унікальність кожної долі, кожної особистої 
історії, болючий відбиток Другої Світової війни в кожній 
родині України.

Даний проект поділяється на дві частини: Говорять свід-
ки та Звучать архівні документи.

В частині «Говорять свідки»: на сьогоднішній день це 
216 учасників проекту — віком від 50 до 90 років: солдати, 
цивільні, діти війни, діти повоєнних років.

Тематика оповідей: на передовій лінії фронту, самовід-
дана праця в тилу, спогади очевидців німецької окупації, 
розповіді фронтовиків у сімейному колі, повоєнні трагедії 
— вибухи серед розваг, голод та нужденність побуту, осо-
бливості навчання.

В другій частині «Звучать архівні документи» можна 
перечитати та прослухати: 40 документів з Державного архі-
ву Кіровоградської області озвучені сьогоднішніми дітьми.

Тематика оповідей: письмові твори, написані учнями 
Кіровоградських шкіл у 1944 році на тему: «Що я пережив 
під час окупації» і письмові роботи — «Спогади осіб, що по-
вернулись з Німеччини», виправдання колишніх полонених, 
пояснення обставин перебування остарбайтерів у неволі.

Наталя: — До проектів, ініціаторами яких виступила 
бібліотека Чижевського належать проекти «Центрально-
Український Кооперативний Каталог» (ЦУКК) та 
«Кіровоградський Регіональний Кооперативний Каталог» 
(КРКК). Обидва проекти — кооперативні ресурси, які були 
створені з метою прискорення процесів бібліографічної об-
робки документів, виключення дублювання процесів, та от-
римання реальних переваг сумісного використання ресурсів 
як бібліотек України так і бібліотек Кіровоградської області. 
ЦУКК і КРКК можна вважати прикладом мережевої вза-
ємодії між бібліотеками. Це, по суті, обмін даними з ана-
літичних описів статей журналів, які видаються в Україні 
і газет, які видаються в м. Кропивницькому та районних 
центрах нашої області. Кожна бібліотека-учасниця ЦУКК 
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і КРКК згідно договору має вносити свою частину даних 
до кооперативного каталогу і отримує право на отримання 
(тобто перекачку) даних, вироблених іншими учасниками 
проекту.

Інформація на допомогу 
вимушено переміщеним особам.
Біженці та вимушені переселенці внаслідок російсько- 

української війни — категорія громадян України, інозем-
ців або осіб без громадянства, котрі були змушені покинути 
своє місце проживання у результаті або з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту на частині тери-
торії Донецької і Луганської областей України або окупації 
Автономної Республіки Крим. Тут можна знайти список по-
силань, за допомогою яких ця категорія населення отримає 
корисну інформацію щодо подолання фізичних, матеріаль-
них, а також психологічних труднощів.

Пам’ятка учасникам АТО
Ця пам’ятка розроблена Громадською Організацією 

«Юридична Сотня» спільно з фахівцями Міністерства со-
ціальної політики України, Державної служби з питань ве-
теранів війни та учасників АТО, та Міністерства оборони 
України та Генерального Штабу Збройних Сил України з 
метою забезпечення військовослужбовців базовою інформа-
цією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а також — на-
дання рекомендацій щодо порядку дій в певних ситуаціях. 
Пам’ятку можна завантажити і переглянути в електронному 
вигляді.

Наостанок, хочу порадити звертати увагу користувачів і 
рекомендувати як інформаційну складову електронних ре-
сурсів ОУНБ ім. Д. Чижевського такий розділ на веб-сайті 
бібліотеки як «Корисні ресурси Інтернет». Тут можна знай-
ти посилання на сайти органів державної влади України, 
міністерств, комітетів, служб, інспекцій, агенств і т.і. Також 
тут можна ознайомитися з електронними версіями жур-
налів і газет, регіональними інформаційними порталами, 
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переглянути електронні бібліотеки України і світу. У ру-
бриці «Сайти бібліотек та архівів в Інтернет» вміщено поси-
лання на веб-сайти бібліотек і архівів України і світу. Тут 
також можна знайти корисні посилання з питань євроат-
лантичної інтеграції, які відображають актуальні процеси 
щодо співпраці Україна-НАТО. А у рубриці «Бібліографічні 
бази даних» вміщено посилання на українські та міжнарод-
ні електронні каталоги.

Галина: — І на завершення нашого вебінару хочемо уточ-
нити куди звертатись у разі виникнення питань чи пропо-
зицій. Розділ Про бібліотеку меню Наші Контакти. Хочу 
звернути Вашу увагу на електронні адреси наших відділів, 
замість «равлика» Ви всі бачите [ad] — це зроблено навмис-
но, щоб спам-боти (програми для автоматизованої розсил-
ки рекламних повідомлень) нас не перевантажували своїми 
пропозиціями.

Ласкаво запрошуємо до нашої бібліотеки і до зустрічі у 
віртуальному світі J.

Ірина Кучеренко, 
провідний бібліотекар Інтернет-центру

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського

Інтернет-тех нології і забезпеченн я  
інформаційни х потреб корист у вачів

Якісне виконання функцій з обслуговування користу-
вачів у бібліотеках неможливе без використання Інтернет-
технологій. З кожним роком збільшуються інформацій-
ні потреби відвідувачів бібліотек в отриманні доступу до 
Інтернет та розширенні меж інформаційного пошуку.

Зайве наголошувати, що сьогодні обласна універсальна 
наукова бібліотека ім.Д.І. Чижевського — добре відомий 
не лише в місті, але й далеко за його межами інформацій-
ний, просвітницький та культурний центр, який сприяє 
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збереженню і розвитку культури, надбань нації та людства, 
забезпечує умови для освіти, навчання та відпочинку гро-
мадян, бо бібліотека ніколи не стояла осторонь позитивних 
зрушень в нашому суспільстві. 

Інтернет-центр був відкритий в ОУНБ ім.Д.Чижевського 
ще у 2003 році. Ця подія ознаменувала новий рівень біблі-
отечного сервісу. Ресурси Інтернет стали важливою складо-
вою інформаційних ресурсів бібліотеки.

Користувачі бібліотеки відчули перевагу нових послуг в 
порівнянні з традиційними: замість тривалого пошуку та 
перегляду інформації в читальних залах — миттєвий ре-
зультат у вигляді електронної копії документу, фактографіч-
ної довідки, графіки тощо. Крім того, певною мірою змен-
шились прогалини в комплектуванні бібліотечних фондів.

Сьогодні Інтернет-центр бібліотеки надає можливість 
одночасної роботи 14-ти користувачам. Відділені одне від 
одного робочі місця, обслуговування за «живою» чергою, 
висока якість зв’язку — все це забезпечує комфортні умови 
та підтримання  стійкого інтересу користувачів до роботи 
Центру. 

У 2017 році Інтернет-центр відвідали понад 22тис. ко-
ристувачів — представників найрізноманітніших категорій 
населення: вчителі, викладачі, науковці, краєзнавці, праців-
ники різних соціальних інституцій та громадських органі-
зацій, працівники культури та мистецтва; студенти середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладів, старшокласни-
ки загальноосвітніх шкіл міста та області, працююча та не-
працююча молодь. 

Відгуки користувачів Інтернет-центру:
«Я часто відвідую Інтернет-центр в ОУНБ ім. Д.І.Чи-

жевського. Що я можу сказати? Просто прекрасно! Я більше 
ніде не зустрічала такий приємний персонал, швидкісний 
Інтернет і надійну техніку. Дуже Вам вдячна, Ви дуже до-
помагаєте мені у навчанні». Яна Бевз.

«Спасибі за чудовий Інтернет-центр, який дійсно по-
легшує життя. Допомагає навчатися в університеті, також 
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сприяє розвитку індивідуальних здібностей. Подобається 
привітна атмосфера у відділі, завжди усміхнені адміністра-
тори допоможуть і підкажуть у вирішенні проблем. Робота 
комп’ютерів влаштовує. Але без привітних адміністраторів 
вони були б простими машинами». В.Сологуб.

«Я — пенсіонерка, дуже задоволена можливістю попра-
цювати за комп’ютером в бібліотеці ім. Д.І. Чижевського, 
тим більше, що з’явилися новіші й досконаліші комп’юте-
ри і навіть можна скористатися Skype».Тетяна Євгенівна 
Ніколаєнко.

Систематичне збільшення кількості людей у віці понад 
60 років, які приходять до бібліотеки, свідчить про зростан-
ня потреби у бібліотечному обслуговуванні зокрема цієї ка-
тегорії користувачів.

Наша бібліотека, впроваджуючи принципи публічності і 
доступності, тим самим вирішує проблеми літніх людей, їх 
соціальної ізоляції, зайнятості, просвіти і навчання: надає 
Інтернет — послуги, організує курси комп’ютерної грамот-
ності, відкриває клуби за інтересами, допомагає гідно пере-
жити складні часи, зберегти позитивні емоції, психологіч-
ний стан здоров’я, бути на рівних з іншими. 

Інтернет-центр бібліотеки виконує функцію громадсько-
го доступу до державної і соціально значимої інформації. 
Для того, щоб нею могли скористатися і пенсіонери, і люди 
з обмеженими можливостями, співробітники Центру про-
водять групові безкоштовні заняття з основ комп’ютерної 
грамотності, вчать літніх читачів знаходити необхідні ві-
домості в електронному вигляді, впевнено орієнтуватися в 
інформаційному просторі. У тренінгові групи набирають 
як непрацюючих, так і працюючих пенсіонерів, які вчаться 
створювати таблиці, працювати з базами даних, набирати 
і форматувати тексти, самостійно користуватися ресурсами 
Інтернету. Навчання проводяться і в групах, і індивідуаль-
но. Багато з тих, хто пройшов такі навчання, стають по-
стійними користувачами Інтернет-центру та інших відділів 
бібліотеки.
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Відгук учасниці тренінгів: 
«Дякую керівництву бібліотеки, що відкрили такий пре-

красний Інтернет-центр. Я, пенсіонерка прийшла в Центр, 
нічого не вміла, не знала, як поводитися з комп’ютером. 
Завдяки співробітникам Інтернет-центру пройшла тренінг, 
багато чому у них навчилася. Велике спасибі, тренерам, які 
допомогли мені опановувати комп’ютер». В.Гавеля

У час, вільний від тренінгових занять, Центр надає віль-
ний доступ до Інтернету усім бажаючим.

Користувачі Інтернет-центру черпають інформацію з ме-
режі для навчання, пізнавально-дозвіллевих цілей, вико-
ристовують швидкі й незалежні комунікації, мають можли-
вість задовольнити свої запити щодо повсякденних проблем, 
актуальних новин. Серед найбільш запитуваних тем, сайтів, 
за наслідками реєстрації, є:

 • техніка, музика, політика, право;
 • спорт, автомобілі, комп’ютерна техніка;
 • економіка, бізнес, підприємництво, сільське госпо-
дарство, підсобні промисли;

 • вирощування ранніх овочів і фруктів та ін.
В Інтернет-центрі ініційовано «Електронний читальний 

зал» для роботи з електронними документами. Фонд елек-
тронних документів призначений для задоволення інфор-
маційних запитів користувачів і забезпеченні їх доступу до 
інформаційних ресурсів у наукових і навчальних цілях.

Особливо хочеться згадати про людей з обмеженими 
фізичними можливостями. Ці громадяни потребують осо-
бливої уваги і підтримки, тож Бібліотека зробила їм крок 
назустріч. Завдяки облаштуванню пандусу та проведенню 
навчань з комп’ютерної грамотності, вони мали змогу пра-
цювати в комфортних умовах, швидко та якісно отримувати 
інформаційні послуги в Інтеренет-центрі. Тут же проводять-
ся тренінги для дітей з фізичними вадами. Спеціально під-
готовлені тренерами цікаві заняття сприяли пізнанню чудо-
вого світу Інтернет. Учні віртуально побували в зоопарках, 
цирках та інших цікавих місцях не лише України, а й інших 
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країн. Інтернет розширює межі спілкування для людей з 
особливими потребами, що має для них велике значення. 
Необхідну інформацію з мережі Інтернет черпають не лише 
діти, але і їх батьки (про нові методи лікування та ін.).

При Інтернер-центрі бібліотеки успішно працює 
Регіональний тренінговий центр. Тут безкоштовно підви-
щують та вдосконалюють свою фахову освіту працівники 
бібліотек області, які навчаються основам комп’ютерної 
грамотності, ефективному використанню новітніх інформа-
ційних бібліотечних технологій, трансформації бібліотеч-
ної діяльності на основі проектного, кадрового менеджмен-
ту та ініціативної діяльності бібліотек. Серед програмних 
тем: «Основи роботи за комп’ютером», «Основи роботи в 
Інтернет», «Створення блогів з нуля», «Створення ефек-
тивної презентації в Power Point», «Безпечний Інтернет», 
«Електронне урядування» тощо.

Протягом останніх років різні події стали центральними 
темами в провідних мас-медіа як в Україні, так і в інших 
країнах. ОУНБ ім.Д.І. Чижевського не могла залишитися 
осторонь цієї проблеми, запровадивши тренінги на глобаль-
ну тему «Медіаграмотність громадян», розраховані на учас-
ників різних вікових категорій і професій. Адже кожен може 
стати більш стійким до неправдивої інформації та протисто-
яти маніпуляції. 

Вас розділяють час і відстань? Ви давно не бачилися і 
втрачаєте емоційний зв’язок? У вас з’явилася можливість 
побачити і почути один одного завдяки можливості спіл-
кування в SKYPE. Це ще один вид послуг, який пропонує 
Інтернет-центр, який дозволяє встановити голосовий та ві-
деозв’язок з друзями, близькими або діловими партнерами, 
незалежно від того, де вони знаходяться.

Чималим попитом користується інтерактивна дошка 
IWB — гнучкий інструмент, що об’єднує в собі простоту 
звичайної маркерної дошки з можливостями комп’ютера.  
У комбінації з мультимедійним проектором вона стає ве-
ликим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до 



– 49 –

поверхні якого можна відкрити будь-який комп’ютерний 
додаток або сторінку в Інтернеті й демонструвати потрібну 
інформацію або просто малювати. Усе, що ви намалювали 
або написали, програмне забезпечення інтерактивної дошки 
дозволяє зберегти у вигляді комп’ютерних файлів, роздру-
кувати, послати електронною поштою, навіть зберегти у ви-
гляді Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті.

Популярний напрям у навчанні і проведенні масових за-
ходів з використанням інтерактивної дошки IWB: веб-пре-
зентації, віртуальні екскурсії, веб-бесіди. Колекція Інтернет-
центру містить, наприклад, таку тематику: «7 чудес України», 
«7 чудес світу», «Всезнайка», «Електронні сервіси та електро-
нні ресурси ОУНБ ім.Д.І.Чжевського», «Електронні бібліоте-
ки України та світу», «Музеї світу», «Біокібернетика Миколи 
Амосова», «Безпека в мережі Інтернет», «Спілкування у со-
ціальних мережах». Проведення віртуальних мандрівок для 
користувачів: «Місто, що здійснює мрії», «Кропивницький. 
Історична мапа», «Відкрий Україну», «Цікаві факти про 
українську мову» і т. ін., які особливо зацікавили дітей, що 
відпочивали в літніх пришкільних дитячих майданчиках, 
тож, зважаючи на зацікавленість школярів, ми плануємо 
розширювати їхні світоглядні горизонти. 

Молодь добре сприймає віртуальні екскурсії. Онлайн на-
вчальна екскурсія «По музеях світу» допоможе ілюстратив-
ністю при проведенні заходів з естетичного виховання.

В нашій бібліотеці відбувся справжній ІТ-фестиваль, зав-
дяки спільним зусиллям громадської організації «Обласний 
жіночий інформаційний центр» та Обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського, в рамках ініціативи 
«Meet and Code», спрямованої на реалізацію подій у сфері 
програмування для дітей та молоді. Головною подією цьо-
го дня став Хакатон «Кодуй граючись», під час якого учні 
6-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 не 
лише ознайомились з еволюцією комп’ютерних ігор, а ще 
й самостійно кодували на скретчі гру «Міні-футбол». І що 
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Галина Нікітіна,
завідуюча Інтернет-центру 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Використанн я інформаційни х послу г  
д л я корист у вачів у бібл іотека х обл асті

«Є тільки одна дійсно невичерпна  
скарбниця — це велика бібліотека» 

П’єр Буаст 

З кожним днем задовольнити інформаційні потреби ко-
ристувачів наших бібліотек стає все складніше, адже вони 
живуть в епоху віртуалізації Всесвіту. Отже, мета бібліотеч-
ного працівника — надати послуги якісно, швидко та ефек-
тивно. Сьогодні ми поговоримо про інформаційні послуги 
в цілому та про послуги, які отримують наші користувачі. 

Насамперед, звернемось до Вікіпедії з поняттям інфор-
маційних послуг. Інформаційні послуги (англ. Information 
services) — послуги, орієнтовані на задоволення інформа-
ційних потреб користувачів шляхом надання певної інфор-
мації. Це здійснення у визначеній законом формі інформа-
ційної діяльності по доведенню інформаційної продукції до 
споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.

Ознайомившись з роботою публічних бібліотек нашої 
області хочеться сказати відверто — сучасний бібліотекар 
— це «і швець, і жнець, і на дуді грець». В ролі кого тіль-
ки не виступають наші колеги аби задовольнити інформа-
ційні потреби своїх користувачів, в першу чергу, — в ролі 
психолога (треба вислухати всіх і допомогти кожному); в 

було цікавим — викладачі також стали активними кодерами 
поруч зі своїми підопічними.

Робота Інтернет-центру, безумовно, і в подальшому буде 
сприяти підвищенню іміджу нашої бібліотеки, її значущості 
для всіх категорій громадян, незважаючи на вік та соціаль-
ний статус.
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ролі журналіста (треба написати не просто текст, а текст-за-
прошення, щоб люди після прочитаного прийшли як не до 
бібліотеки, то звернулися до веб-сайту/блога); в ролі аніма-
тора (треба ту ж саму книжкову виставку подати як дійство, 
на яке б прийшли не лише запрошені гості, а й друзі гос-
тей); в ролі викладача (треба не лише надати інформацію, а 
навчити людей знайти ту ж саму інформацію самостійно). І 
чесно скажу від себе: щасливі ті люди, які є користувачами 
наших «маленьких» бібліотек. Хоча велич бібліотеки зале-
жить далеко не від місця розташування чи розмірів будівлі, 
а, насамперед, від ставлення населення до її діяльності. 

Всього  
бібліотек

В тому числі 
сільські

568 460

Мають комп’ютери 237 144

Підключені до Інтернет 200 99

Якість надання інформаційних послуг для користувачів 
залежить в першу чергу від рівня інформатизації в кожній 
книгозбірні. В цьому плані загальна картина по області ви-
глядає досить неоднозначно. 

У нас в області — 568 бібліотек, з них 460 — в сільській 
місцевості. З таблиці видно, що 41,72% бібліотек області ма-
ють комп’ютерну техніку, з них 35,21% мають підключення 
до мережі Інтернет.

Щодо книгозбірень в сільській місцевості, тут дещо інша 
картина, а саме: 31,30% мають комп’ютерну техніку, а 21,52% 
з них мають Інтернет-зв’язок. 

Звісно ж, рівень комп’ютеризації кардинально впливає на 
якість і оперативність надання інформаційних послуг, але 
не для наших «володарок слова» — вони активно завойову-
ють повагу та визнання користувачів, допомагаючи їм «від-
шукати крупинки золота в масі піску» (С.Вавілов). 
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Бібліотеки надають такі види інформаційних послуг:
 – консультаційна допомога у пошуку та відборі джерел 
інформації;

 – виконання бібліографічних, аналітичних, фактогра-
фічних та тематичних довідок;

 – надання доступу до мережі Інтернет з комп’ютерів, 
встановлених у бібліотеці, чи з власних ноутбуків 
через бездротовий Інтернет (Wi-Fi) (при наявності  
зв’язку);

 – навчання основам комп’ютерної грамоти, пошуку в 
Інтернеті, медіаграмотності та безпеки в Інтернеті;

 – презентації книг, виставки, віртуальні екскурсії, інтер-
нет-подорожі, вікторини;

 – надання послуг з електронного урядування: 
 • участь та реєстрація в ЗНО;
 • інтернет-банкінг (Приват 24, ощадбанк);
 • реєстрація та підтримка особистого кабінету спо-
живачів комунальних послуг та подання показників 
лічильників (Газоліна, ВКГ «Дніпро-Кіровоград», 
Кіровоградобленерго);

 • придбання проїзних пасажирських документів 
(Укрзалізниця, Busfor.ua, bus.com.ua та ін.)

Бібліотеки, котрі мають вихід у віртуальний світ, найак-
тивніше надають послуги саме з електронного урядування. 
На сьогоднішній день у них можна пройти тести зовніш-
нього незалежного тестування онлайн. Бібліотекарі не лише 
надають доступ до мережі, а й допомагають підготуватись 
майбутнім студентам до важливого кроку в їхньому жит-
ті. Також, допомагають старшокласникам зорієнтуватись у 
вищих навчальних закладах, наприклад, Побузька міська 
бібліотека для дорослих Голованівського району проводить 
віртуальні екскурсії вузами України. А в Федіївській сіль-
ській бібліотеці Бобринецького району вчителі та вихова-
телі дитячого закладу мають змогу брати участь у профе-
сійних вебінарах (за період вересень 2017 року по березень 
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2018 року відбулося 6 онлайн-семінарів для вихователів і 
12 — для вчителів). Це свідчить про те, що ці сільські біблі-
отеки є центром громадянського суспільства і користуються 
популярністю серед спеціалістів інших закладів.

Також активною формою роботи з користувачами є тре-
нінгова діяльність бібліотек. Пригадую слова Ж. Ж. Дантона: 
«Після хліба найважливіше для народу — школа» і наші бі-
бліотекарі-викладачі справляються з цією місією, привива-
ючи любов до знань та навчання. Практично всі комп’юте-
ризовані книгозбірні навчають своїх користувачів «Основам 
комп’ютерної грамотності» та «Основам роботи в Інтернеті». 
Наприклад, за 2017 рік в бібліотеках Олександрійської місь-
кої ЦБС відбулося 188 таких занять, слухачами яких стали 
128 осіб. 

В деяких бібліотеках продовжують функціонувати Вищі 
народні школи, до програми яких входить не лише вивчення 
інноваційних технологій, а ще й багато інших цікавих за-
ходів. Ось, наприклад, в лютому 2018 року в Новопразькій 
центральній бібліотеці-філії відбулося заняття «Приведемо 
тиск до норми», на якому присутніх вчили вимірювати ар-
теріальний тиск, а лікар загальної практики сімейної меди-
цини дала визначення термінів «артеріальний тиск», «гіпер-
тонія», «гіпотонія», ознайомила з факторами, що сприяють 
зміні тиску, симптомами, стадіями, методами обстеження, 
коли починати лікувати гіпертонію тощо. 

А ось Новгородківська ЦРБ провела виїзне засідан-
ня Вищої народної школи на базі Велико-Чечеліївської 
сільської бібліотеки-філії за туристичним маршрутом 
«Туристичними стежками Новгородківщини». Саме цей 
край згадується в книзі Григорія Гусейнова «Господні зер-
на». Завідуюча Велико-Чечеліївською сільською бібліотекою 
— філією Олександра Іванівна Оводенко розповіла учасни-
кам заходу про історію села, а настоятель Свято-Троїцької 
церкви Протоієрей о. Михайло поінформував про історичні 
факти та легенди про жіночий монастир, який був збудова-
ний ще у кінці ХІХ століття та проіснував 12 років. Таким 
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чином можемо побачити розмаїття форм діяльності наших 
бібліотек.

Про навчання протягом життя окремих категорій насе-
лення можна говорити багато, адже це дуже цікава і вдячна 
тема. Таким людям завжди і все цікаво, вони хочуть знати 
про все і відразу. Тому бібліотекарям важливо скористатися 
можливістю поділитися своїми знаннями і ресурсами, осо-
бливо, коли бачиш результат своєї роботи. А результат може 
бути тільки один — здатність людей «мудрого віку» до праці 
й життя в умовах сучасної цивілізації.

Ще однією цікавою формою роботи в бібліотеках області 
є віртуальні екскурсії, різні за тематикою та напрямками. 
Найбільш поширеною тематикою, зазвичай, є подорожі рід-
ним краєм, Україною, світом, музеями та іншими цікави-
ми місцями. Зізнаюсь, мене потішило розмаїття назв цього 
напрямку роботи: Інтернет-круїз, Інтернет-дозвілля, вірту-
альна подорож, мультимедійна експрес-подорож, віртуальна 
бібліомандрівка, Інтернет-екскурсія, онлайн-тур, слайд-бесі-
да, подорож-дослідження, web-навігатор та інші.

Не можу не сказати про інноваторів бібліотечної справи. 
З жовтня 2017 року в рамках проекту «ДоброДій», підтри-
маного Міжнародною організацією з міграції за фінансу-
вання Європейського Союзу, в бібліотеках Олександрійської 
міської ЦБС розпочали активно працювати Code Club та 
Робоклуби.

Щопонеділка в центральній міській бібліотеці для дітей 
ім. Ю.Гагаріна юні користувачі навчаються основам програ-
мування та кодування. Протягом періоду жовтень 2017 року 
— лютий 2018 року проведено 9 занять Code Club, які від-
відали 75 дітей.

В 5-ти бібліотеках-філіях Олександрії щотижня прохо-
дять заняття РобоКлубів, завдяки яким діти занурюються 
у захоплюючий світ робототехніки на базі наборів LEGO. 
За період з жовтня 2017 р. по березень 2018 р. проведено 51 
заняття Робоклубів, учасниками якого стали 412 користу-
вачів бібліотек. Тому, можна впевнено сказати, що майбутнє 
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нашої нації — в надійних руках підростаючого покоління. 
І, можливо, в один прекрасний момент в нашій країні утво-
риться своя «Силіконова долина», до якої намагатимуться 
потрапити «найсвітліші голови» Всесвіту.

Також хочеться сказати, що наші бібліотеки у міру сил 
ведуть активне не лише реальне, а й віртуальне життя. Як 
говорила Сатья Наделла (головний виконавчий директор 
корпорації Microsoft): «Ми повинні знайти баланс між не-
доторканністю приватного життя і використанням даних в 
рамках громадської безпеки. Інтернет є одним з найбільш 
глобальних продуктів. Якщо ми знищимо його, ми знищує-
мо багато чого з нашого економічного майбутнього». 

Наші бібліотекарі знайшли ту золоту серединку, активно 
популяризуючи не лише існуючі інтернет-ресурси та серві-
си, а й свою діяльність і громадську позицію серед віртуаль-
ної спільноти.

Таким чином про послуги бібліотек можна прочитати не 
лише на їхніх власних сайтах, блогах, сторінках в соціаль-
них мережах (Facebook, Instagram), а й на сайтах місцевих 
рад. І не можу не сказати, що в деяких бібліотеках є ще й 
власні канали на YouTube і Google+. А це вже зовсім інший 
рівень популяризації своєї діяльності.

Наприклад, Олександрійська міська ЦБС 
https://www.facebook.com/Олександрійська-міська-
ЦБС-120959924671212/ веде активну діяльність у соціаль-
ній мережі Facebook. На сторінках бібліотек можна перегля-
нути повну хроніку подій в бібліотечній системі, фото — та 
відео-звіти заходів.

Новоархангельська районна бібліотека у Фейсбуці https://
www.facebook.com/novoarh.lib/ висвітлює не лише масові за-
ходи своєї бібліотеки, а й, навіть, фото-звіти про свої робочі 
будні, наприклад, «Впровадження УДК в практику роботи 
бібліотеки».

Серед сільських бібліотек активну популяризацій-
ну діяльність проводить Березівська бібліотека-філія 
Олександрійського району, а саме:
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 – систематично поповнюється блог бібліотеки інформа-
ціями про заходи та події (за 2017 рік — 62 публікації, 
за І кв. 2018 року — 20) — https://berezivlib.blogspot.
com/;

 – активно ведеться сторінка на Фейсбуці, на якій, до 
речі, є посилання на блог, зазначена фізична адреса та 
номер телефону бібліотечного працівника — https://
www.facebook.com/BerezivskaBibliotekaFilia/;

 – регулярно виставляються публікації в Google+ — 
https://plus.google.com/113064319107760430796.

Найчастіша помилка районних і центральних бібліотек 
в тому, що на веб-сайтах їхніх бібліотек немає посилань 
на сайти і блоги бібліотек-філій, хоча в звітах пишуть: «в 
районі діє N-кількість блогів сільських бібліотек». А де 
вони? Хто про них знає? Хто їх читає? І навіть життєздатні 
веб-ресурси знайти практично неможливо. Буває і навпаки, 
є в звітах (рідше на сайтах) посилання на блоги, а публі-
кації в ньому закінчились ще в 2015 році. Питання: навіщо 
популяризувати «мертвий» ресурс? 

А тепер про приємне: хочу зупинитись на деяких акти-
вістах віртуального бібліотечного життя. Звісно їм також 
ще є над чим працювати, особливо над перехресними поси-
ланнями, тобто над зв’язками між віртуальними сторінками.

Серед звітів, з якими я ознайомилась, хочу виокремити 
бібліотеки Олександрівського району — у них 12 активних 
блогів:

Блог Олександрівської районної бібліотеки для дітей 
«Малятко» — http://alexdut.blogspot.com/ 

1.  Блог Олександрівської районної бібліотеки для дорос-
лих «ЗаписничOk» — http://alexandrlib.blogspot.com/ 

2. Блог Михайлівської сільської бібліотеки — http://
muhaulivka.blogspot.com/ 

3. Блог Вищеверещаківської бібліотеки — http://verbib.
blogspot.com/ 

4. Блог Несватківської бібліотеки — http://bibkoy.blogspot.
com/ 
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5. Блог Бірківської бібліотеки — http://birkylib.blogspot.
com/

6. Блог Єлизаветградківської селищної бібліотеки —http://
elizavetgradkivka.blogspot.com/

7. Блог Івангородської сільської бібліотеки — http://
ivangorodbiblio.blogspot.com/ 

8. Блог Башняк Валентини Іванівни, бібліотекаря 
Красносільської СБ «Берегиня» — http://krasnobiblio.
blogspot.com/ 

9.  Блог Любомирської сільської бібліотеки — http://
bibliotek2015.blogspot.com/ 

10.  Блог Розумівської сільської бібліотеки «Скарбниця 
рідного краю» — http://razumovkabiblio.blogspot.com/ 

11.  Блог Цвітненської сільської бібліотеки — http://
tsvitnelib.blogspot.com/ 

12. Блог Соснівської бібліотеки — http://
sosnivska1biblioteka.blogspot.com/ (остання публікація 
— червень, 2017).

13. На другому місці, за моїм власним рейтингом — біблі-
отеки Голованівського району, у них 8 активних блогів:

14. Блог Голованівської районної бібліотеки» http://golbib.
blogspot.com/

15. Блог районного Інтернет-центру «Ми — разом!» — 
http://libraryhlv.blogspot.com/

16. Блог Голованівської районної бібліотеки для дітей —  
http://holovanivsk.blogspot.com/

17. Блог Побузької міської бібліотеки для дорослих 
«Побужанка» — http://pobuzke.blogspot.com/

18. Блог Побузької міської бібліотеки для дітей 
«Всезнайчик» — http://vseznaychik.blogspot.com/

19. Блог Межирічківської сільської бібліотеки 
«Межирівчаночка» — http://megerishka.blogspot.com/

20. Блог Пушківської сільської бібліотеки — http://
pushkovo.blogspot.com/ 

21. Блог Перегонівської сільської бібліотеки — http://
peregonovka.blogspot.com/
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Також активну участь в поповненні бібліотечної блогос-
фери ведуть бібліотеки Олександрійської міської централі-
зованої бібліотечної системи, у них активних 6 блогів та 1 
— на межі свого існування:

1. Блог Олександрійської міської центральної бібліотеки 
— http://alekslibrary.blogspot.com/ 

2. Блог Олександрійської міської бібліотеки-філії №5 — 
http://biblioteka-ol-f5.blogspot.com 

3. Блог бібліотеки-філії №10 Олександрійської МЦБС — 
http://hram-mudrosti2014.blogspot.com/ 

4. Блог Олександрійської міської бібліотеки-філії №3 для 
дітей — http://samorobkin.blogspot.com/ 

5. Блог ЦМБД ім.Ю.Гагаріна «Друзі наші менші» — 
http://gavnyav.blogspot.com/ 

6. Блог ЦМБД ім.Ю.Гагаріна «Інтернет — мишенята» — 
http://olcbsdito.blogspot.com/ 

7. Блог Вищої народної школи м. Олександрії — останні 
публікації за 2016 рік — http://vnsholexandrya.blogspot.ru/ 

У бібліотек Світловодської централізованої міської біблі-
отечної системи 5 активних блогів і 1 малоактивний:

1. Блог методиста Світловодської центральної міської бі-
бліотеки — http://podgornaia1964.blogspot.com/ 

2. Блог бібліотеки-філії №3 — http://svitbib3.blogspot.
com/

3. Блог бібліотеки-філії №7 — http://svit-7.blogspot.com/
4. Блог бібліотеки-філії №8 — http://svit-8.blogspot.com/
5. Блог бібліотеки-філії № 2 «БІБЛІО-LIFE» — http://

svit-2.blogspot.com/
6. Блог Світловодської центральної міської бібліотеки 

«Гармонія відносин» — http://nit-library.blogspot.com/

Цікава також ситуація з блогами в Компаніївській цен-
тралізованій бібліотечній системі, а саме: 4 блоги — «живі», 
4 — закінчили своє існування ще в 2015-2016 рр., а 1 
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— завершив свою роботу, маючи лише 1 публікацію у 2017 
р.:

1. Блог Мар’ївської сільської бібліотеки-філії — http://
mn0975641837.blogspot.com/ 

2. Блог Сасівської сільської бібліотеки-філії — http://
bv0977684771.blogspot.com/ 

3. Блог Нечаївської сільської бібліотеки-філії — http://
nechayivka.blogspot.com/ 

4. Блог Червоновершської сільської бібліотеки-філії — 
http://cs0967709640.blogspot.com/ 

5. Блог Живанівської сільської бібліотеки-філії — http://
zhyvanivka.blogspot.com/ — 8 березня 2017 остання і єдина 
публікація за 2017 рік

6. Блог Роздольської сільської бібліотеки-філії — http://
rozdollya.blogspot.com/ — 2016 рік 1 публікація і в 2015 році 
1 публікація

7. Блог Червонослобідської сільської бібліотеки-філії — 
http://krasnoslobodsk.blogspot.com/ — 2 публікації в 2016 
році і 2 публікації в 2015 році

8. Блог Лозуватської сільської бібліотеки-філії — http://
mn0966599083.blogspot.com/ — 2016 останні публікації.

Я сподіваюсь, мені вдалося трохи відкрити завісу щодо 
деяких інформаційних послуг, які надають бібліотеки 
Кіровоградщини. Проаналізувати в повній мірі інформацій-
ні послуги наших книгозбірень — нереально, адже, по суті, 
головна мета кожної бібліотеки — забезпечити користувача 
потрібною йому інформацією, в якому б вигляді вона не 
була. Підсумовуючи аналіз, хочу сказати впевнено — біблі-
отеки, а особливо бібліотекарі Кіровоградщини найбільш 
креативні, активніші і взагалі — найкращі!

Найголовніша рекомендація моїм колегам: будьте 
АКТИВНИМИ, не лише в реальному світі, а й у віртуаль-
ному. Обов’язково приділіть увагу перехресним посиланням, 
зробіть так, щоб ваші блоги, сайти і сторінки у Facebook 
можна було без проблем переглянути. Вказуйте їхні адреси 
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у своїх друкованих матеріалах (буклетах, рекламних про-
спектах), звітах, презентаціях. 

Звертаюсь до районних, міських центральних бібліотек 
з проханням допомогти своїм бібліотекам-філіям, аби вони 
мали змогу вийти з Вашої тіні — зберіть в окремий розділ 
на своїх сайтах адреси їхніх блогів, сайтів, сторінок в со-
ціальних мережах, щось на кшталт «Бібліотеки-філії — в 
мережі».

Давайте всі разом зробимо каталог на зразок «Віртуальні 
адреси реальних бібліотек», за допомогою якого можна було 
б ознайомитись з реальним життям у віртуальному просторі 
кожної бібліотеки нашого регіону — від сільської до облас-
ної.

Заявіть про себе голосно на весь світ! І пам’ятайте — ВИ 
— неповторні!

Завершити свою аналітичну роботу хочеться словами  
В. Сухомлинського: «Якщо ви хочете, щоб молодь тягнулася 
до знань, турбуйтеся про головні, найважливіші джерела 
духовної культури — бібліотеки».

Галина Нікітіна,
завідуюча Інтернет-центру

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Поп ул яризаці я  бібл іотечни х  послу г  
у  соц мережа х

Спілкування в соціальних мережах вже давно стало 
буденністю для сучасних користувачів мережі інтернет. 
Використовуючи інтернет люди вирішують безліч питань, 
діляться своїм досвідом, демонструють щасливі моменти, 
відстежують події, що відбуваються в житті їх рідних і 
близьких. Така затребуваність соціальних мереж не залиши-
лася непоміченою і в бібліотечному житті. Не дивно, адже 
віртуальний підписувач — це також читач, який в будь-який 
момент може стати реальним користувачем бібліотеки. На 
сьогоднішній день свої профілі в соцмережах мають навіть 
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котики, собачки, їжачки, не говорячи вже про відомих лю-
дей. Тож чому б бібліотекарям не навчитись якісно популя-
ризувати свої послуги на цій «непаханій ниві»?..

Соціальні мережі — це ще один спосіб підтримувати кон-
такт зі своїми читачами, особливо молоддю, яка веде ак-
тивний спосіб життя у Facebook та Instagram. Бібліотекарі 
регулярно також використовують соцмережі для спілкуван-
ня одне з одним, так як це гарний інструмент не лише для 
комунікації, а й для підвищення своєї кваліфікації. 

То ж давайте поговоримо зараз про соціальні мережі і 
бібліотеки. Насамперед, я спробую пояснити різницю між 
двома поняттями: «Соцмережі в бібліотеці» і «Бібліотека в 
соцмережі».

«Соціальні мережі в бібліотеці» — це процес «сидіння» 
чи навіть «проживання» в мережі читачів або ж і самих 
бібліотекарів. 

«Бібліотека в соцмережі» — це безпосередньо сторінка 
бібліотеки в мережі та її популяризація. Це досить склад-
ний процес, адже треба не просто зареєструватися, а зареє-
струватися правильно і вміти її активно поновлювати, щоб 
бібліотечна сторінка не просто жила, а ще й розвивалась. 

Як же зареєструвати бібліотеку правильно в соцмережі? 
В першу чергу це має бути сторінка організації, а не про-
філь. Трохи уточнимо, профіль — це особиста сторінка лю-
дини, на якій вона владна виставляти, що завгодно і коли 
завгодно. А сторінка організації, її ще називають бізнес-сто-
рінка — це такий собі блог всередині Facebook. Тут вже 
треба дотримуватись свого стилю і пам’ятати, що фото бі-
бліотекарів у купальниках під пальмами в даному випадку 
будуть не доречні. Головною перевагою сторінки є повна її 
індексація пошуковими системами і відкритий доступ на-
віть незареєстрованим в Facebook користувачам.

В даній публікації я спробую описати, як працювати у 
сейбуці, щоб було і цікаво, і корисно, як для бібліотеки, так 
і для читача, а не про переваги та недоліки самого фейсбука. 
Також ознайомимось з поняттям соціального маркетингу та 
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розберемо основні SMM-поради для бібліотечних Facebook-
сторінок. То ж давайте уявимо, що у соцмережі є наша чу-
дова бібліотека N, в ній працюють чудові бібліотекарі, які 
проводять креативні заходи, от тільки чомусь читачів не так 
небагато, як хотілось би. Що з цим робити? Правильно, про-
сувати свою сторінку в Facebook чи Instagram, популяризу-
ючи діяльність бібліотеки, з метою якісного інформуван-
ня населення про бібліотечне життя. Нам треба навчитись 
продавати свої послуги так, щоб кожен перехожий захотів 
відвідати саме цю бібліотеку і отримати саме ці послуги.

SMM (Social Media Marketing) — це один із засобів про-
сування своїх товарів та послуг за допомогою соціальних 
мереж. Головною метою SMM просування є підвищення 
впізнаваності вашого бренду, зростання зацікавленості до 
ваших послуг, постійна комунікація з потенційними та іс-
нуючими клієнтами.

Найперше і найголовніше в популяризації будь-чого — 
це контент, тобто наповнення Facebook-сторінок. Перш ніж 
постити (в даному випадку це не стосується їжі) в мережі, 
треба звернути увагу на візуалізацію свого контента. Адже 
мозок людини сприймає візуальну інформацію набагато 
краще, ніж будь-яку іншу. Зображення обробляються моз-
ком в 60 тис. разів швидше, ніж текст. 

Щодо самих фотографій, то тут теж не все так просто, 
як здається, оскільки вони мають спокушати оглядача, щоб 
йому захотілось прийти в бібліотеку (і не лише віртуально, 
а й фізично — ніжками). Також варто не забувати, що кра-
сиві картинки з Google — це крок в минуле, більше користі 
буде з реальних фотографій з власних заходів. Не забувайте, 
що бібліотекарі — люди креативні!

Щодо текстового наповнення: контент повинен бути не 
лише професійним, а й «живим», щоб він викликав емоції 
і ненав’язливо залучав читача до життя вашого закладу. Ви 
маєте пам’ятати, що соціальні мережі — це, в першу чергу, 
просте і щире спілкування. 
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Дуже часто на бібліотечних сторінках виставляється за-
багато спаму. Що таке бібліотечний спам? Це ніщо інше, 
як безкінечні акції та конкурси. Погодьтеся, що не одними 
акціями живе бібліотека. Акція — це разовий комплексний 
захід, обмежений в часі, мета якого — привернути увагу до 
певної події. Щодо конкурсів, то можу сказати одне — я не 
проти конкурсів, як таких на бібліотечних сторінках, але, 
пам’ятайте, що конкурс має початок (оголошення) і кінець. 
Оголошуєте конкурс в соцмережі — публікуйте і перемож-
ців, і конкурсні роботи.

Не треба щодня влаштовувати акції і додавати ваших 
друзів в заходи на Facebook. Спочатку це дратує, а потім ви-
кликає відвертий негатив по відношенню до вашого закладу, 
що призводить до повного ігноруваня вашої сторінки.

Також негативно вплинути на авторитетність сторінки 
можуть компліменти самому собі, нехай краще ваші підпис-
ники-читачі скажуть гарні слова про вас та вашу роботу. І 
намагайтесь не вживати в своїх постах слова такі як: «акту-
альний», «вишуканий», «унікальний» — це оціночні крите-
рії, які викликають бажання посперечатися. Не забувайте, 
що на колір і смак товариш не всяк!

Любіть своїх підписників та будьте з ними доброзичли-
вими! Не залишайте коментарі та відгуки (навіть негативні, 
якщо критика конструктивна) без відповіді. Переконати лю-
дину в неправоті, можливо, й не вийде, але ви покажете, що 
думка кожного читача є важливою для бібліотеки.

Негативний фідбек (зворотній зв’язок) — теж фідбек! Не 
переймайтесь, один критичний відгук про ваш заклад не ро-
зіб’є його на атоми, але надасть вам можливість подивитись 
на ситуацію з іншого боку. У такій ситуації перший крок 
— видихнути, другий — заспокоїтися, третій — відреагувати. 
Спробуйте дізнатися об’єктивні причини такого коментаря 
і постарайтеся дійсно почути гостя. З’ясуйте всередині ко-
манди всі обставини даного інциденту і надайте ввічливу 
відповідь. А чемність і спокій відіб’ють охоту нападати на 
вас навіть у найзлішого троля.
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Також важливим моментом є елемент дружби з лідерами 
думок вашого регіону чи напрямку діяльності. Наприклад, 
візьмемо нашу бібліотеку N, лідером думки для неї можуть 
бути fаcebook-сторінки інших бібліотек районного, облас-
ного, національного рівня, також fаcebook-сторінки органів 
місцевої, районної, обласної влади і т.д. Навіщо це портріб-
но? Може це й банально прозвучить, але із пісні слів не ви-
кинеш. Для того, щоб привернути увагу до себе їхніх друзів 
чи підписників. Яким чином? Елементарно! Давайте уяви-
мо, нехай в нас є голова сільської ради, який лайкнув, а ще 
краще прокоментував пост нашої бібліотеки N. В результаті 
— частина його друзів сприйме відгук про заклад як заклик 
до дії і зазирне до вас на вогник.

В соцмережах не можна зволікати. Оперативність — запо-
рука успіху! Простіше кажучи, не гальмуйте. Якщо у вас є 
новини, поділіться ними якомога швидше. Інакше, поки ви 
готуєтеся, забуваєте і вікладаєте на пізніше — ваші читачі 
перейдуть туди, де «крутіше».

Соціальні мережі — обличчя вашої бібліотеки. На сьо-
годні набагато простіше стежити за улюбленими закладами 
в Facebook та Instagram. Варто лише підписатися на онов-
лення або «лайкнути» сторінку і всі новини про події в 
бібліотеці самі знайдуть свого читача. Ось чому ви повинні 
бути максимально оперативними.

У вас є харизматичний бібліотекар? Створіть йому акка-
унт в Instagram і він зможе ділитися цікавими моментами 
з життя закладу, «життєвими» історіями. А ще вести прямі 
трансляції з бібліотечної цитаделі в InstaStories. 

Instagram — соціальна мережа, що базується на обміні 
фотографіями, дозволяє користувачам робити фотографії, 
застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через 
свій сервіс і низку інших соціальних мереж. На сьогодні 
функцією «Історії» Instagram щодня користуються понад 
250 мільйонів чоловік. Загальна аудиторія фотосервісу не-
щодавно досягла цифри у 800 мільйонів осіб, при цьому 
500 мільйонів користуються додатком щодня. За оцінками 
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маркетологів, Instagram надає великі можливості для просу-
вання брендів, які легко візуалізувати.

Instagram пропонує зручні інструменти з ефективного 
використання хештегів, з метою збільшення аудиторії, під-
вищення впізнаваності бренду, привертання уваги клієн-
тів. Хештег — слово або фраза, яким передує символ «#». 
Користувачі можуть об’єднувати групу повідомлень за те-
мою або типом з використанням хештегів — слів або фраз, 
які починаються з «#». Але тут також потрібно знати міру 
— пост з великою кількістю хештегів сприймається як спам, 
тому творчий потік бажано обмежувати 5-6 словами з ре-
шітками #хештег.

Хештеги в Facebook використовуються за винятком епі-
зодичного крос-постінгу з Instagram. Кроспостінг є «пере-
хресна публікація» одного й того ж матеріалу відразу на 
декількох сайтах, блогах або форумах.

І під кінець можу ще порадити вам звернути свою ува-
гу на сервіси Tripadvisor і Foursquare, якими користуються 
практично всі мандрівники. В них люди обирають цікаві 
та визначні місця певної місцевості. Так як бібліотеки на 
сьогодні є центрами культури і дозвілля, то чому б не за-
просити до себе ще й мандрівників. Людський вибір найчас-
тіше базується на довірі, рекомендації. Якщо ми побачимо 
10 позитивних відгуків про конкретний заклад, швидше за 
все, ми теж оберемо його. Нехай цим закладом буде ваша 
бібліотека.

Читайте відгуки, відповідайте вдячністю на позитивні, 
чемністю — на негативні! 

Будьте ввічливі, доброзичливі і вірте в свої сили!
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БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ
Любов Дубина,

головний бібліотекар 
науково-методичного відділу 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Доку ментні рес у рси п убл ічни х бібл іотек 
К іровоград щини у 2017 році:  

стан та тенденції розвитку
Бібліотеки виконують функції інформаційних, біблі-

ографічних, просвітницьких та дозвіллєвих інституцій. 
Їх призначення — сприяти безперервній освіті, культур-
ному збагаченню, підвищенню якості життя усіх жителів 
Кіровоградщини за допомогою вільного доступу до інфор-
мації та читання для задоволення. 

Обслуговування населення області забезпечують 568 бі-
бліотек області, із них 3 обласні, 565 закладів регіональних, 
в т.ч. 460 — у сільській місцевості. Самостійно звітували про 
свою діяльність 4 об’єднані територіальні громади (ОТГ): 
Бобринецька, Маловисківська, Соколівська, Новоукраїнська 
міська.

Загальний обсяг бібліотечних фондів області становить 7 
млн. 2 тисячі 870 примірників документів на різноманітних 
носіях інформації. Переважну частину фондів складають 
книги — 93,9%, періодичні видання — 5,7%, аудіовізуальні 
видання — 0,3%, електронні — 0,1%. Фонд державною мовою 
становить 45,6%, російською — 53,7%, іноземною — 0,7%.

Бібліотечні фонди обласних бібліотек нараховують 
1млн.72 тис.40 прим. документів, публічних бібліотек регіо-
нів — 5млн. 930 тис. 830 прим., із них у закладах сільської 
місцевості — 3млн. 590 тис. 60 прим.

Зберігається тенденція до скорочення загального обсягу 
фонду. Протягом звітного року фонд зменшився на 199,3 
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тис. примірників документів, що пов’язано з актуалізацією 
бібліотечних фондів, з незадовільним бюджетним фінансу-
ванням, подорожчанням літератури та періодичних видань 
(середня вартість української книжки складає 50-100 грн.).

Слід відзначити, що збільшився відсоток оновлення бі-
бліотечних фондів: по області — 1,7% (2016р. — 1,4%), в т.ч. 
у сільських бібліотеках — 1,6% (2016р. — 1,2%).

За минулий рік до бібліотек області надійшло 116,32 тис. 
прим. документів. У порівнянні з 2016 роком кількість но-
вих надходжень збільшилась на 18,47 тис. прим.

Від загальної кількості надходжень обласні бібліотеки 
отримали 15,45 тис. прим. документів, публічні бібліотеки 
регіонів — 100,87 тис. прим. документів, в т.ч. сільські біблі-
отеки — 56,27 тис. прим. документів. 

Найбільші джерела поповнення бібліотечних фондів — 
література, отримана з обмінно-резервного фонду — 31,2%, 
придбана у книгарнях — 17,7%, подарована — 11,2%. У порів-
нянні з минулим роком збільшилась кількість надходжень з 
обмінних фондів і зменшилась — як придбана у книгарнях 
та подарована.

За 2017 рік обмінними фондами ОУНБ ім. Д.І. 
Чижевського було розподілено серед бібліотек області 47692 
примірники книг, із них — 41258 примірників надійшли за 
державними програми, а саме: Українська книга-2016, ви-
дання, випущені на виконання наказу Міністерства куль-
тури України від 13.10.2016 року №896 «Щодо здійснен-
ня придбання україномовних книг для поповнення фондів 
публічних бібліотек», а також обласної програми розвитку 
книговидання та книгорозповсюдження на 2016-2020 роки. 

У 2017 році відповідальність за реалізацію державної 
програми «Українська книга» покладено на Український ін-
ститут книги, який розпоряджатиметься бюджетними кош-
тами, передбаченими на державну підтримку книговидавни-
чої справи.
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Розподіл отриманих книг за програмами:

Назва програми К-ть 
назв

К-ть
прим.

Середня
к-ть літ-ри на 
район/місто/

ОТГ

Українська книга-2016 142 16595 553

Наказ Мінкульта №896 196 21608 720

Обласна програма 8 3055 100

346 41258 1373

Кількість документів, що надійшли до бібліотек області 
з обмінно-резервного фонду, становить 31,2% від загального 
надходження, у закладах сільської місцевості — 49,4%. Слід 
звернути увагу на розподіл документів даного джерела на 
сільські бібліотеки у Компаніївському, Онуфріївському ра-
йонах, бібліотеках Бобринецької та Новоукраїнської ОТГ, де 
значно більша частина документів залишається у закладах 
міського типу.

Продовжується співпраця бібліотек області з обмін-
но-резервним фондом Національної бібліотеки України ім. 
Ярослава Мудрого: Олександрійська міська ЦБС отрима-
ла 361 прим., Олександрійська районна ЦБС — 471 прим., 
Цвітненська сільська бібліотека Олександрівського району 
— 378 примірників документів (всього 1210 прим., або 1% 
від загального надходження). 

Бібліотеки області замовляють документи в українських 
видавництвах, інтернет-магазинах та місцевих книжкових 
магазинах. 

З видавництвами тісно співпрацюють три обласні біблі-
отеки (біля 30 видавництв), бібліотеки Долинського району 
(2 районні та 7 сільських бібліотек співпрацювали з інтер-
нет-магазинами «KNIGIng» (м.Харків), «Книжкова хата» (м.
Тернопіль»), «Ерудит» (м.Чигирин). 
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Найбільше книг отримали за вищевказаним джере-
лом три обласні бібліотеки — від 1,5 до 2,5 тис. прим. 
документів, бібліотеки м.Кіровограда — 2,8 тис. прим., 
Добровеличківського, Долинського, Кіровоградського, 
Новоукраїнського, Петрівського районів — від 1,2 до 1,4 тис. 
прим.

Позитивно впливає на залучення додаткових ресурсів 
для поповнення бібліотечних фондів активна партнерська 
діяльність бібліотек з установами та організаціями, пред-
ставниками бізнесу, громадського активу. Постійне онов-
лення фонду відбувається завдяки подарованим видан-
ням. Найбільше документів отримали комунальний заклад 
«ОУНБ ім.Д.І.Чижевського», бібліотеки Гайворонського ра-
йону та міст Кіровограда, Олександрії, Світловодська — від 
1,0 тисячі до 1,8 тис. примірників.

Всі бібліотеки області протягом року організовували ак-
ції: «Твори добро! Подаруй бібліотеці книгу», «Моя улюбле-
на книга — бібліотеці», «Найкращий подарунок — книга!», 
«Кожен читач — меценат», «З долоні в долоню: подаруй бі-
бліотеці книгу».

Олександрівська районна бібліотека для дорослих про-
довжує співпрацю з громадською організацією «Українська 
спілка інвалідів — УСІ», що надає книги, надруковані 
шрифтом Брайля. У 2017 році районна бібліотека для до-
рослих отримала 7 книг на суму 1686 грн. 

Єлисаветградківська міська бібліотека Олександрівського 
району як учасник конкурсу «Бібліотека як сучасний ін-
формаційний центр», що проводив благодійний фонд 
«Бібліотечна країна», отримала благодійну допомогу — 26 
книг на суму 1148 грн.

Сільські ради фінансують поповнення фондів бібліо-
течних закладів. У Долинському районі за виділені кош-
ти придбано 825 прим. на суму 48430 грн., які отрима-
ли Братолюбівська (220 прим.), Гурівська (302 прим.), 
Маловодянська (182 прим.), Першотравнева (55 прим.), 
Пишненська (66 прим.) сільські бібліотеки. 
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Для Великовисківської сільської бібліотеки Маловис-
ківського району сільська рада придбала 260 прим.

Періодичні видання складають 28 % від загальної кіль-
кості надходжень. 

У 2017 році 1 бібліотека регіону отримувала в середньо-
му 9-10 назв, в т.ч.1 сільська бібліотека — 7-8 назв.

На 2018 рік стан передплати погіршився: 1 бібліотека ре-
гіону буде отримувати в середньому 7 назв, в т.ч.1 сільська 
бібліотека — 5-6 назв.

На І півріччя 2018 року обласні бібліотеки передплати-
ли: «ОУНБ ім. Д.І. Чижевського — 256 назв, бібліотека для 
юнацтва — 131 назву, бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка 
— 115 назв.

За рахунок субвенцій від сільських рад (15320 грн.) 
зроблена передплата періодичних видань для бібліотек 
Олександрійської районної ЦБС.

Складна ситуація з передплатою періодичних видань на 
2018 рік виникла у бібліотеках області у зв’язку з відсутніс-
тю бюджетного фінансування. 

Без передплати залишились сільські бібліотеки: 
у Соколівській ОТГ — Карлівська, Ганнинська, Назарів-
ська,Черняхівська, у Кіровоградському районі — Обоз-
нівська, Федорівська, Вільненська, Грузьківська, 
Іваноблагодатненська, Могутненська, у Новоархангельському 
районі — Кам’янецька, Копенкуватська, Синюхінська, у 
Світловодському районі — Захарівська, Нагірнянська, 
Федірська, 22 бібліотеки Знам’янської районної ЦБС, окрім 
Трепівської сільської бібліотеки-філії (передплата за спон-
сорські кошти на 1996 грн.), Маловисківська районна біблі-
отека.

Для бібліотек Кіровоградської міської ЦБС на І півріч-
чя 2018 року передплата буде здійснена лише з ІІ кварталу 
2018 на суму 20 тис. грн. Аналогічна ситуація з передпла-
тою періодичних видань була і у минулому році.

У бібліотеках ОТГ оновлення фондів відбувалось пере-
важно за рахунок надходжень з обмінно-резервного фонду. 
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Найкраще фонд формувався у Новоукраїнській міській 
ОТГ: придбано — 369 прим. документів, подаровано — 319 
прим., отримано взамін загублених від користувачів — 36 
прим. У Бобринецькій ОТГ куплено 10 книг.

Незадовільний стан передплати періодичних видань 
у Бобринецькій ОТГ. На передплату використано 450 
грн. спонсорських коштів на 1 назву періодичного видан-
ня. Виділені кошти на передплату з ІІ кв. 2018 року в 
Маловисківській ОТГ.

Враховуючи всі джерела комплектування бібліотечних 
фондів протягом року 1 бібліотека області в середньому от-
римала 170 прим., регіону — 158 прим., в т. ч. 1 сільська — 
122 прим. 

Змінились середні показники якості формування бібліо-
течних фондів, їх актуальності та використання: обертаність 
фонду — 1,2 (+0,1), книгозабезпеченість одного користувача 
— 16 (-1), читаність — 19, в т.ч. у сільських бібліотеках, дані 
показники не змінились: обертаність становить — 0,9, кни-
гозабезпеченість — 20, читаність — 19.

Високі показники, що свідчать про належний рівень робо-
ти з бібліотечним фондом, мають бібліотеки Новоукраїнської 
ОТГ, Долинського, Знам’янського, Компаніївського, 
Новоукраїнського, Олександрійського, Олександрівського, 
Благовіщенського районів та у Знам’янській, Кіровоградській, 
Світловодській, Олександрійській міських ЦБС. 

Низький показник обертаності (0,5-0,8) мають сіль-
ські бібліотеки Бобринецької та Маловисківської 
ОТГ, Світловодського, Бобринецького, Вільшанського, 
Гайворонського, Кіровоградського, Маловисківського, 
Новоархангельського, Новомиргородського, Онуфріївського, 
Петрівського районів. Це свідчить про необхідність систе-
матично звільняти фонди від непрофільних, дублетних та 
зношених видань із фондів бібліотек.

Бібліотечні працівники постійно проводять роботу по 
впорядкуванню бібліотечних фондів, намагаються їх актуа-
лізувати, зробити більш інформаційними. Протягом звітного 
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року з фондів вилучено 315 тис. 620 прим. документів. У по-
рівнянні з минулим роком кількість вилучених документів 
збільшилась на 41,11 тис. прим. документів. Списання від 
загального фонду становить 4,5%, в т.ч. у сільських бібліо-
теках — 5,5%.

З бібліотечних фондів обласних бібліотек вилучено — 
22,87 тис. прим. документів, в публічних бібліотеках регіо-
нів — 292,75 тис. прим.

Слід відзначити, що продовжується активна робота з ви-
лучення документів саме у сільських бібліотеках — 196,69 
тис. документів (+34,28 тис. прим.). Найбільші показники ви-
лучення мають бібліотеки Кіровоградського району — 25,37 
тис. прим., Петрівського — 27,94 тис. прим., Знам’янського 
-15,64 тис. прим., Добровеличківського — 13,93 тис. прим., 
Благовіщенського — 13,43 тис. прим., Вільшанського — 11,50 
тис. прим., Бобринецького — 10,85 тис. прим. документів.

За видовим складом вилучаються книги — 92%, періо-
дичні видання — близько 8%, аудіовізуальні матеріали — 
0,2%, переважно російською мовою — 62,9 %, державною 
мовою — 37,1%.

Основні причини вилучення документів: зношена літе-
ратура — 78%, у сільських бібліотеках — 82,7%, застаріла 
за змістом — 13,6%, в т.ч. у сільських бібліотеках — 10,9%, 
періодичні видання становлять 7,7 %, в т.ч. у сільських бі-
бліотеках — 5%.

В бібліотеках області протягом року 100 закладів провели 
інвентаризацію бібліотечних фондів. Під час переобліків пе-
ревірили 979,53 тис. прим., що становить 16,5% від загальної 
кількості бібліотечного фонду. Відповідно до «Положення 
про інвентаризацію активів та зобов’язань» інвентаризація 
має охоплювати щорічно не менше 20 відсотків одиниць.

Недостача при переобліках погашена рівноцінними до-
кументами і становить 0,5% від загального списання доку-
ментів.

Працівники бібліотек постійно проводять заходи щодо до-
тримання санітарно-гігієнічних норм, роботу з боржниками 
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по ліквідації заборгованості користувачів: письмові нагаду-
вання, телефонування, подвірні обходи, проводяться біблі-
отечні уроки, групові та індивідуальні бесіди з користува-
чами. 

Так, у бібліотеках Новомиргородського району проведені: 
Дні повернутих книг та акції прощення «Книги — не тільки 
для тебе, книги — для всіх», День забудькуватого читача 
(Тишківська сільська бібліотека); бібліотеки Світловодського 
району — тиждень всепрощення боржника «Повернення 
книги до рідної домівки» (Микільська, Золотарівська сіль-
ські бібліотеки).

Крім цього, бібліотекарі проводять роботу по ремон-
ту пошкоджених книг із залученням читацького активу 
та волонтерів. Так, у Світловодському районі в бібліоте-
ках відремонтувано 5370 книг, Долинському — 402 книги, 
Маловисківському — 260, у закладах міста Олександрії — 
455 прим., Бобринецької ОТГ — 93 прим.

Всі вищезгадані заходи позитивно впливають на збере-
ження бібліотечних фондів у закладах області.

Для працівників області плануються заходи з підвищен-
ня фахового рівня по роботі з бібліотечним фондом. З ново-
призначеними працівниками проводяться індивідуальні ста-
жування, де знайомлять з веденням облікової документації, 
методикою вивчення використання певного розділу фонду, 
надаються методичні поради щодо популяризації докумен-
тів серед читачів. Наприклад, у Гайворонській ЦБС для мо-
лодих працівників без фахової освіти та досвіду роботи діє 
«Бібліоліцей», на заняттях якого надавались поради фахів-
ця «Бібліотечні фонди: збереження та використання», день 
методичної допомоги «Сьогодні консультує методист», у бі-
бліотеках Петрівського району підготували та розповсюди-
ли методичні матеріали «Списання, як фактор актуалізації 
бібліотечного фонду».

Для бібліотечних працівників постійно організовують-
ся семінари-практикуми: «Комплектування, організація 
та використання бібліотечного фонду» (Новоукраїнський 
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район), «Бібліотечний фонд: організація, збереження, ви-
користання» (Новгородківська ЦБС), «Бібліотечний фонд 
сільської бібліотеки. Формування, облік та збереження» 
(Добровеличківський район), «Проблеми формування бі-
бліотечного фонду: аналіз стану та перспективи розвит-
ку» (Новомиргородський район), «Методика індексування 
документів у бібліотеці» (Олександрійська міська ЦБС), 
Організація бібліотечного фонду: облік та списання» 
(Петрівський район), «Списання бібліотечного фонду — 
фактор актуалізації книжкових зібрань» (Олександрійська 
районна ЦБС).

У Кіровоградському районі семінари проводяться у за-
кладах сільської місцевості: «Бібліотечно-інформаційні ре-
сурси: формування та розвиток» (Підгайцівська сільська 
бібліотека), «Споживацький ринок користувачів бібліотеки 
і проблеми незадоволеного попиту» (Високобайрацька сіль-
ська бібліотека).

Крім цього, організовані майстер-класи: Благовіщенська 
ЦБС «Стратегія формування бібліотечного фонду в сучас-
них умовах», Вільшанська ЦБС «Переобліки книжкових 
фондів у сільській бібліотеці». На заходах бібліотекарі отри-
мували знання від фахівців щодо формування, актуалізації 
книжкових зібрань, нових підходів в організації відкритого 
доступу, створення інформаційного простору в бібліотеці.

У Голованівському районі для бібліотекарів прове-
дено День професійного спілкування «Дизайн фонду. 
Оформлення та організація книжкових виставок».

У звітному році на «День сільської бібліотеки в КЗ «ОУНБ 
ім. Д.І.Чижевського» завітали бібліотекарі Новоукраїнського 
району, які отримали консультації з популяризації літерату-
ри від фахівців обласної бібліотеки.

Аналіз діяльності бібліотек області по роботі з бібліо-
течним фондом показав, що протягом звітного року покра-
щилось комплектування бібліотечних фондів. Переважним 
джерелом поповнення є надходження за рахунок державних 
програм, закупівлі у книгарнях, видавництвах та подарунків. 
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На жаль, бюджетне фінансування, особливо у закла-
дах сільської місцевості, залишається проблематичним. 
Переважно спонсорами для передплати періодичних видань 
стають самі бібліотекарі. Представники місцевої влади не 
розглядають фінансування культури як один із напрямків 
розбудови діалогу в громаді.

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 8 
грудня 2016 року №1780-VIII «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо обмеження доступу на український 
ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змі-
сту». Згідно з даним документом видавнича продукція ро-
сійських видавництв може бути ввезена на митну територію 
України та розповсюджена в межах країни на підставі отри-
маного дозволу. Тому при формуванні бібліотечних фондів 
необхідно відслідковувати документи, які заборонені для 
комплектування.

Незважаючи на активне вилучення з фондів неактуаль-
ної, непрофільної, дублетної, зношеної літератури, інфор-
маційні ресурси залишаються застарілими. На цей напря-
мок слід звернути особливу увагу в бібліотеках сільської 
місцевості Світловодського, Бобринецького, Вільшанського, 
Гайворонського, Кіровоградського, Маловисківського, 
Новоархангельського, Новомиргородського, Онуфріївського, 
Петрівського районів та бібліотеках об’єднаних територіаль-
них громад у Маловисківському та Бобринецькому районах. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 бе-
резня 2017 року №177 «Про припинення використання 
Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впроваджен-
ня Універсальної десяткової класифікації» передбачає пе-
реведення бібліотек України на Універсальну десяткову 
класифікацію (УДК) як міжнародну систему класифікації. 
Рекласифікація фонду бібліотек проводиться паралельно з 
вилученням зношених, застарілих документів, що втратили 
свою актуальність з розпадом СРСР та книгами антиукра-
їнського спрямування.
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Тому вилучення неактуальних видань є одним із голов-
них напрямів роботи при формуванні бібліотечних фондів.

Для вивчення стану фондів та відбору документів на 
вилучення радимо скористатися методикою проведення до-
слідження Національною бібліотекою України ім. Ярослава 
Мудрого «Стан фондів публічних бібліотек України» (роз-
діл фонду «Суспільні науки»), де представлені різні форми 
вивчення окремого розділу фонду.

У бібліотеках об’єднаних територіальних громад необхід-
но активізувати підвищення фахового рівня бібліотекарів з 
ведення облікової документації, обробки нової літератури, 
пошуку нових джерел комплектування.

Любов Дубина,
головний бібліотекар

науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Профі л ь комп лект у ванн я  
районни х бібл іотек 

Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліо-
течну справу» від 27.01.1995 р.: ст. 9 «центральні бібліоте-
ки — головні бібліотеки регіонів, які зобов’язані формувати, 
зберігати та надавати в користування найбільш повне зі-
брання документів у межах своєї території, організовувати 
взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати мето-
дичну допомогу бібліотекам різних видів відповідних тери-
торій». 

Один із найважливіших процесів формування бібліотеч-
них фондів є комплектування, завдяки якому відбувається 
відбір та придбання творів на різних носіях та оновлюються 
фонди бібліотек відповідно до потреб користувачів. Збирати 
документи, які необхідні для жителів певного регіону, — 
важливий напрямок роботи бібліотеки, що забезпечує їх 
право на вільний доступ до інформації та знань.
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Комплектування фонду поділяється на три види: поточ-
не, ретроспективне та рекомплектування.

Поточне комплектування — це придбання нових доку-
ментів, поповнення фонду виданнями відповідно до завдань 
конкретної бібліотеки та різноманітних запитів її користу-
вачів: інформаційних, освітніх, виробничих, дозвіллєвих і 
т.п.;

Ретроспективне комплектування, або докомплектування 
— відбувається на основі аналізу невиконаних читацьких 
запитів;

 Рекомплектування — це очищення фонду, тобто вилу-
чення документів, що підлягають списанню з різних при-
чин.

Працівники бібліотек мають дотримуватися певних прин-
ципів під час відбору документів. 

При формуванні фондів необхідно дотримуватися прин-
ципу відповідності: 

 – між новими та наявними у фонді документами, які 
мають кількісні та якісні сторони;

 – відповідність бібліотечного фонду завданням бібліоте-
ки з різних параметрів: змістовного, мовного, видового, 
хронологічного та ін.;

 – співвідношення бібліотечного фонду до потреб корис-
тувачів бібліотеки;

 – відповідність між поставленими цілями та ресурсами, 
виділеними для їх реалізації (фінансових, матеріаль-
но-технічних та кадрових ресурсів).

Принцип профілювання-координування допомагає сфор-
мувати фонд відповідно до запитів користувачів. Внаслідок 
реалізації даного принципу в бібліотеці створюються дві 
частини бібліотечного фонду: типова, яка характерна для 
бібліотек одного типу та виду та краєзнавча, яка відображає 
особливості даної місцевості. Профілювання комплектуван-
ня фонду — це свідоме обмеження тематики, мовного складу 
або хронологічного обсягу. Дотримуючись даного принципу 
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бібліотеки не накопичують мало запитувані документи у 
своїх фондах.

При відборі документів краєзнавчого характеру необхід-
но враховувати:

 – історичні та економічні особливості, географічну, ет-
нографічну та культурну специфіку мікрорайону, який 
знаходиться в межах обслуговування бібліотеки;

 – специфіку шкіл ( загальноосвітні, художні, музичні);
 – традиції, освітній, віковий, мовний склад населення;
 – інтереси та запити користувачів, які можуть змінюва-
тися у зв’язку з економічними, культурними змінами 
мікрорайону.

Кіровоградщина розташована в степовій зоні, тому важ-
ливо враховувати принцип зональності при комплектуванні 
сільськогосподарської літератури. Зональність впливає на 
агротехнологію обробки землі, особливості вирощування 
окремих рослин, утримання сільськогосподарських тварин. 
Якщо не враховувати таких особливостей при формуванні 
фонду сільськогосподарської тематики, це значно усклад-
нить виконання запитів громадян.

Принцип планомірності та систематичності комплекту-
вання допомагає визначити обсяг фонду та співвідношення 
документів між різними галузями знань.

Величина фонду залежить від реальних потреб місцевих 
жителів, місця і ролі конкретної бібліотеки, наявності по-
близу інших бібліотек, доступу до зовнішніх ресурсів, фі-
нансових можливостей та ін. 

За критерій обсягу фонду діючої публічної бібліотеки 
варто прийняти рекомендацію Маніфесту ІФЛА — від 1,5 
до 2,5 книги на одного жителя регіону з врахуванням місце-
вих і фінансових умов.

За стандартами Міжнародної федерації бібліотечних асо-
ціацій при ЮНЕСКО/ІФЛА фонд публічної бібліотеки по-
винен обновитися за 10 років і в ньому повинні бути 10% 
видань, які вийшли в світ за останні 2 роки і 30-40% тих, 
що були надруковані за останні 5 років. Виходячи з цих 
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норм, в фонді повинно бути 5% новинок поточного року. До 
бібліотек має щорічно надходити 10 назв газет і журналів 
та 250 нових книг на кожну тисячу жителів. У цілому в 
фонді сільської бібліотеки мають бути документи останніх 
5-10 років видання, за винятком художньої та краєзнавчої 
літератури, яка може зберігатися більш тривалий період.

Фонд починають формувати з ядра. Ядро бібліотечного 
фонду — необхідний мінімум документів, які відображають 
функції, профіль даної бібліотеки та є індикатором якості 
документного фонду.

Відповідність фондів потребам місцевої громади важли-
віша, ніж обсяг фонду. Тому правильно сформоване ядро 
фонду складає 20-30% від загального об’єму фонду та може 
задовольнити 80% запитів користувачів. Для його форму-
вання беруть до уваги цільове та читацьке призначення ви-
дання, популярність автора, авторитетність видавця.

Сучасні характерні ознаки формування бібліотечних фо-
ндів — невеликі об’єми нових надходжень, зменшення виді-
лення бюджетних коштів для придбання книг, диспропорція 
у надходженні і вибутті, що відповідно викликає тенденцію 
до зменшення загального обсягу. 

Оновлення інформаційних ресурсів бібліотеки необхідно 
здійснювати документами на різних носіях у відповідності 
до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів. 

Основний напрямок формування фонду бібліотек — по-
повнення фонду сучасною різногалузевою літературою, ху-
дожніми виданнями історичної тематики, творами україн-
ських письменників, сучасних зарубіжних майстрів слова 
тощо; — доукомплектування фондів бібліотеки цінними ві-
тчизняними та зарубіжними документами минулих років, 
які не втратили актуальності, краєзнавчими документами із 
врахуванням всіх замовлень користувачів бібліотеки. 

Доцільно більш активно шукати грантові проекти та 
спонсорів, які б допомагали — саме в питаннях придбання 
нових книг, організовувати при бібліотеках клуби любителів 
читання, або стати колективним членом книжкового «Клубу 
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сімейного дозвілля» і таким чином отримувати книги або 
мати інформацію про новинки книжкового ринку.

При комплектуванні бібліотечного фонду сучасною укра-
їнською книгою варто звертати увагу на твори лауреатів лі-
тературних премій «Коронація слова», «Українська книжка 
року» тощо, враховувати рейтинги та топи книг від видав-
ництв, інтернет-книгарень, соціальних мереж, періодичних 
видань, наприклад, «Літ Акцент року», «Читомо», номінації 
«Книжка року ВВС» та ін.

Для формування бібліотечного фонду працівникам біблі-
отек необхідно відслідковувати оперативну та різноманітну 
інформацію про нові видання через каталоги, анотовані пла-
ни видавництв, електронні прайси, рекламні буклети, періо-
дичні видання, інтернет-книгарні, засоби масової інформації 
тощо. 

Наприклад, комунальний заклад «ОУНБ ім.Д.І.Чижев-
ського» отримує від видавництв інформацію про новинки 
електронною поштою. Це — прайси каталогів видань з пе-
реліком нових надходжень, електронні анотовані каталоги, 
щомісячні презентації новинок книг, реклама новинок. Ця 
співпраця відбувається з такими видавництвами, книго-
постачальниками і видавництвами університетів: «Право», 
«Книги-21», «Ліра-К», «Алерта», «Медицина», «Академія», 
«Академвидав», «Дуліби», «Патерик», «Видавництво 
Львівської політехніки», «Києво-Могилянська академія» та 
інші. Таким чином бібліотека отримує оперативну інформа-
цію про нові книги за тематикою УДК, за автором і назвою, 
за конкретними параметрами документа.

 Останні роки видавництва «Право», «Клуб сімейного 
дозвілля», «Видавництво Старого Лева», «Ліра-К», «Києво-
Могилянська академія», «Видавництво Львівського політе-
ху» надають прайси у вигляді замовлень, де бібліотека про-
ставляє необхідну книгу в основному прайсі та кількість 
примірників, а програма сама автоматично підраховує кіль-
кість і суму замовлення. 
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Значну кількість нових надходжень бібліотеки облас-
ті отримують за рахунок програми Держкомтелерадіо 
«Українська книга», яка відновила свою діяльність у 2015 
році, та наказу Міністерства культури України №853 від 
13.08.2012 року «Щодо здійснення придбання україномов-
них книг та поповнення фондів публічних бібліотек».

У 2017 році за реалізацію державної програми «Українська 
книга» обов’язки покладено на Український інститут книги. 

Експертна рада з відбору україномовних книг для попов-
нення фондів публічних бібліотек сформувала перелік ви-
дань, який дасть змогу максимально забезпечити бібліотеки, 
в тому числі сільські, новими виданнями та надати доступ 
населенню до найбільш рейтингових видань.

Розвиток новітніх технологій розширює можливості бі-
бліотек у пошуку та швидкому отриманні повнотекстової 
інформації з інших інформаційних установ. Недостатнє фі-
нансування бібліотек змушує відмовлятися від придбання 
необхідних документів та звертатися до електронних ресур-
сів. Комплектатори здійснюють пошук безкоштовного елек-
тронного ресурсу книг художньої літератури, газет, журна-
лів та Інтернет-видань України, які можна рекомендувати 
користувачам для повноти виконання запитів користувачів.

З 01 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 8 
грудня 2016 року №1780-VIII «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо обмеження доступу на український 
ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змі-
сту». Згідно з даним документом видавнича продукція ро-
сійських видавництв може бути ввезена на митну територію 
України та розповсюджена в межах країни на підставі отри-
маного дозволу. 

У листі Держкомтелерадіо від 15.02.2016р. №472/24/4 до 
Державної фіскальної служби України визначений список 
книжкових видань, заборонених до ввезення на територію 
країни. Ознайомитися зі списком можна за посиланням:

https://ua.112.ua/statji/bez-drukovanoi-propahandy-
yak-sohodni-diie-zaborona-na-vvezennia-antyukrainskoi-
literatury-374520.html.
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Важливим принципом політики формування бібліотечно-
го фонду є його оптимізація. Бібліотекар повинен реагувати 
на факт старіння як самих документів, так і на інформацію, 
яка міститься в цих документах. Тому необхідно здійснюва-
ти систематичне очищення фондів від пасивної частини, яка 
утворилась за рахунок видань, що втратили актуальність, 
надійшли до фондів випадково і були непрофільними для 
конкретної бібліотеки, фізично зношені та непридатні для 
використання. 

Нормативи списання у зарубіжних країнах — 3-5% від 
загального обсягу фонду, за рекомендаціями ІФЛА — до 8% 
від загального обсягу фонду. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України 
«Про затвердження типових форм з обліку та списання ос-
новних засобів суб’єктами державного сектору та порядку 
їх складання» від 13 вересня 2016 року № 818. (Режим до-
ступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z1336-16) змінено 
форму акту, яку необхідно враховувати при списанні доку-
ментів.
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На книжкову полицю інтелектуального читача

Олена Стрілець,
завідуюча відділом формування фондів

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Українська і перек л ад на к нига,  
с у часні письменник и:  

номінації, фору ми, рейтинги
Твердження про зниження інтересу до книги, яке остан-

нім часом уже набило оскому, поступово втрачає свої пози-
ції. Ми переконуємося в цьому, все частіше спостерігаючи 
людей із книгою в транспорті, на вулиці, як це було в епоху 
до появи гаджетів. Тому, наблизити світ друкованого слова 
до шанувальників читання є основою та одним з провідних 
напрямків діяльності обласної універсальної наукової біблі-
отеки ім.Д.І.Чижевського.

Забезпечення відвідувачів бібліотеки кращими творами 
української та світової літератури — специфіка відділу фор-
мування фондів. Для того, аби професійно орієнтуватися 
в питаннях книговидавничої політики, новинках книжко-
вого ринку з точки зору змісту, цінових пропозицій, необ-
хідністю їх придбання для бібліотеки, відділ використовує 
усі джерела поточної інформації, а саме каталоги, анотовані 
плани видавництв, електронні прайси, рекламні буклети, 
періодичні видання, інтернет-книгарні, соціальні мережі, за-
соби масової інформації тощо.

При комплектуванні бібліотечного фонду сучасною укра-
їнською книгою бібліотека орієнтується на такі тенденції 
відбору як номінації, форуми, премії тощо, зокрема: 

 • Номінація: «Книжка року ВВС»;
 • Форуми: Київський книжковий арсенал, Львівський 
форум видавців;

 • Премії: Букерівська, Нобелівська, Пулітцерівська; 
поетична премія «Золотий кларнет», президентська 
премія «Українська книжка року»; нова літературна 
премія «нон-фікшн»;
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 • Нагороди: від фонду Ковальових;
 • «Коронація слова»;
 • Рейтинги та топи книг від видавництв, інтернет-кни-
гарень, соціальних мереж, періодичних видань: «Літ 
Акцент року», «Читомо», «Мізки» тощо.

Ось декілька прикладів з відбору рейтингових книг, які 
тепер є у фондах ОУНБ ім.Д.Чижевського.

Дуже популярною є номінація «Книга року ВВС», 
яка представлена в партнерстві з Культурною програмою 
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). 
Книгою року в цій номінації стала збірка оповідань Катерини 
Калитко «Земля загублених, або маленькі страшні каз-
ки» («Видавництво Старого лева»), а переможцем у номі-
нації Дитяча книга року обрано книгу Анни Коршунової 
«Комп і компанія» (видавництво «Час майстрів»).

Інколи, Земля Загублених необхідна кожному з нас. Вона 
мандрує з нашої теперішньої реальності до паралельної, за-
бираючи на свою територію усіх тих, хто почувається «за-
губленим» серед оточуючих людей. Певною мірою ця земля 
є для усіх них домом, якого у них ніколи раніше не було. 
Кожна історія цієї книжки розповідає про когось з таких 
«загублених», втім, бодай одна з них зачепить вас за щось 
дуже особисте. Книгу можна взяти прочитати у відділі або-
нементу бібліотеки.

Однією з найпрестижніших нагород, що вручається що-
річно за вагомий внесок у світову культуру, є Нобелівська 
премія з літератури. У 2017 році премію присуджено бри-
танському письменникові японського походження Кадзуо 
Ішіґуро за книгу «Не відпускай мене». Книга була надру-
кована в українському перекладі Софії Андрухович та ху-
дожньому оформленні Назара Гайдучика і Оксани Йориш у 
«Видавництві Старого Лева». З книгою можна ознайомити-
ся у відділі обслуговування користувачів. 

А наприкінці 2017-го українською вийшла ще одна книга 
письменника — «Похований велетень», яку бібліотека вже 
замовила у видавництві і незабаром вона з’явиться на поли-
цях нашої бібліотеки.
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«Не відпускай мене» — пронизлива історія, яка по праву 
входить у перелік найкращих англійських творів усіх часів. 
Це роман з елементами наукової фантастики та антиуто-
пії, розповідь про пошук відповідей, любов, дружбу, пам’ять, 
надію і безвихідь. Це довга дорога зі спогадів, відчуттів, 
одкровень, які поволі вибудовують для героїв нову картину 
світу. 

Кожного року ми слідкуємо за премією Президента 
України «Українська книжка року». У 2017 році лауре-
атами премії стали три лауреати: Мирослав Дочинець за 
книжкові видання «Синій зошит. Аркуші днів світящих» і 
«Лад» у номінації «За видатні досягнення у галузі худож-
ньої літератури»; Володимир Корнійчук за книгу «Марія 
Заньковецька» у номінації «За вагомий внесок у розвиток 
українознавства»; Тетяна Стус за книгу «Їжак Вільгельм» 
у номінації «За сприяння у вихованні підростаючого поко-
ління». 

Книги Мирослава Дочинця можна взяти у відділах або-
нементу та обслуговування користувачів.

Книга — крихти одкровень, спостережень, зауваг і му-
дрих приписів, «кристали днів світящих» чоловіка велико-
го вродженого обдарування і світотворчого вишколу, якого 
називали «незнищенним стариком», карпатським Сократом, 
Вічником і Світованом. За сто літ він перейшов світ уздовж 
і впоперек, торуючи дорогу до самого себе.

Щороку наша бібліотека бере участь у книжкових фо-
румах, а саме — Львівському форумі видавців, місцевому 
— «Весняний книговир». Знайомимось з новими цікавими 
письменниками, презентаціями нових книг від авторів та 
видавництв, які отримали номінації, намагаємося їх придба-
ти для наших читачів. 

Так на Львівському форумі 2017 отримала номінацію від 
медіа-хабу «Твоє місто» книга Філіпа Сендса «Східно-Західна 
вулиця: Повернення до Львова», надрукована у «Видавництві 
Старого Лева», яку ми придбали, і бажаючі можуть з нею 
ознайомитись у відділі обслуговування користувачів.
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Коли відомий юрист-міжнародник Філіп Сендс отри-
мав запрошення прочитати для студентів-юристів лекцію у 
Львові, то вирішив, що це також нагода відкрити місто свого 
дідуся, який не любив розповідати про минуле. 

У цій книжці — спроба поговорити про минуле, в ній 
прочитаєте водночас історичну детективну історію, історію 
родини й законний трилер, у якому Філіп Сендс подорожує 
між минулим і сьогоденням, переплітаючи кілька історій в 
одне ціле.

Добре відомою світовою премією в галузі літератури, жур-
налістики й музики є Пулітцерівська премія. У минулому 
році головну премію отримав письменник Колсон Вайтхед 
за художній роман «Підземна залізниця». Книжка потрапи-
ла до списку бестселерів New York Times і стала лауреатом 
Національної книжкової премії США. З книгою можна оз-
найомитись у відділі обслуговування користувачів.

Роман Коліна Вайтхеда, автора численних бестселе-
рів, тримає читача в напрузі від першої до останньої сто-
рінки. Ми ніби поринаємо в ХІХ століття, на плантацію в 
Джорджії. Разом із рабинею-втікачкою дивом вириваємося 
з тенет жаху, щоб наступної миті втрапити в ще страшніше 
пекло. Але це не просто авантюрна проза. У творі зачіпаєть-
ся вкрай серйозне питання, яке навряд чи можна вирішити 
однозначно. Що таке Америка часів Громадянської війни? 
Що таке нація, і як вона твориться? Виявляється, славно-
звісна Декларація незалежності теж має хиби, як і «велика 
американська ідея», перед якою вже понад 200 років з поша-
ною чи заздрістю схиляється світ.

Набуток сучасної української літератури — значний. 
Сьогодні попит на українських авторів зростає. Кожен біблі-
отекар є фаховим промоутером українського читання, який 
допомагає читачеві особистою участю у популяризації дійс-
но цікавої, незнаної багатьом як сучасної, так і класичної та 
перекладної літератури. Що й роблять працівники відділів 
нашої бібліотеки. Тож ОУНБ ім. Д.І. Чижевського чекає на 
сучасного, зацікавленого, інтелектуального читача!
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З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
Наталя Андрійченко,

завідуюча інформаційно-
бібліографічним відділом
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Бібл іографічні посібник и ма л и х форм
(Аналітична довідка за матеріалами річних звітів  

та інформацією із сайтів бібліотек Кіровоградщини  
за 2017 рік)

В сучасній практиці роботи бібліотек велике значення 
набула видавнича діяльність бібліотек, продукти власної бі-
бліографічної діяльності, як один з напрямків інформування 
користувачів, просування книги та читання. Бібліографічна 
інформація, зафіксована як у друкованій, так і в електро-
нній формі створює позитивний імідж бібліотеці та дозво-
ляє користувачам орієнтуватися в різних напрямках діяль-
ності установи.

Останнім часом у бібліотеках набувають популярнос-
ті саме малі форми рекомендаційної бібліографії. Завдяки 
своїй оперативності, вони допомагають читачам своєчасно 
дізнатися про нову літературу, письменників, про все, що 
їм цікаво.

Малі форми бібліографії — бібліографічні закладки, бі-
бліографічні рекомендаційні списки літератури, пам’ятки, 
листівки, буклети, плани читання і т.п. Вони виступають в 
ролі рекламно-видавничої продукції бібліотек.

Бібліографічні посібники малих форм відрізняються мо-
більністю, актуальністю, умінням реагувати на актуальні 
події, що виникають у процесі професійної діяльності як 
бібліотечних працівників, так і користувачів бібліотеки.

Інформаційні запити користувачів, пріоритетні напрямки 
та програми визначають тематику інформаційно-бібліогра-
фічної продукції: актуальні проблеми суспільства, історія, 
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краєзнавство, література, міжнародні відносини, культурна 
сфера, бібліотечна діяльність, мистецтво, ювілеї подій і осо-
бистостей.

Публічні бібліотеки створюють універсальні, тематичні, 
краєзнавчі, персональні, поточні, анотовані посібники ма-
лих форм для різних категорій користувачів, орієнтуючись 
на їх читацькі запити і потреби, враховуючи вікові особли-
вості. Пріоритетним у видавничій роботі бібліотек є краєз-
навчий напрямок.

З освоєнням електронних технологій спектр видавничої 
діяльності бібліотек став різноплановим і більш цікавим. 
Впроваджується підготовка та випуск електронних та веблі-
ографічних видань. Поряд з друкованими джерелами вказу-
ються Інтернет-ресурси, вноситься додаткова фактографічна 
інформація.

При складанні посібників малих форм значну роль віді-
грає їх зовнішнє оформлення, яке рекомендується викону-
вати яскраво і барвисто, забезпечуючи їх невеликими жва-
вими і цікавими рекомендаційними анотаціями.

Сьогодні бібліотекам області дуже складно мати власне 
друковане видання (журнал, газету, наукові записки, альма-
нахи), але, по можливості, усі вони видають великі чи малі 
форми бібліографічних рекомендаційних покажчиків, дай-
джести, методичні рекомендації, буклети, закладки, бюле-
тені, пам’ятки, рекомендаційні списки для дітей і дорослих, 
запрошення до бібліотеки разом з презентацією ресурсів, 
оглядами та узагальненнями досвіду роботи.

Найбільш поширений серед видань бібліотек буклет — 
швидкий, оперативний та найменш затратний і через це 
доступний багатьом. Буклет як методичний посібник уза-
гальнює досвід окремих бібліотек чи напрямки їхньої діяль-
ності. Як приклад буклети Компаніївської ЦБС: «Тих днів 
у пам’яті не стерти і сьогодні», «Слово про Вершника», «29 
січня — пам’ятай про Крути!», «Нова хвиля: сучасна літера-
тура», «Читати модно, престижно, корисно!», «Бібліографія 
сьогодні: нові тенденції», «Леонід Глібов — провідник 
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духовності», «Країна сонця, що сходить», «Символи Японії. 
Рік Японії 2017», «Бджільництво — мистецтво для працьо-
витих». Прикладом підготовки фахових бібліографічних ви-
дань можна назвати буклети «Гетьман української музики» 
(до 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка) та «У 
пошуках щастя» (до 295-ї річниці від дня народження Г. 
Сковороди) Олександрійської міської ЦБС.

Характерним для районних бібліотек області є складан-
ня рекомендаційних списків. Змістовними є рекоменда-
ційні списки Кіровоградської районної бібліотеки: «Нова 
українська книга. Видавнича діяльність», «Козацька доба 
в художній літературі», «Реформування шкільної осві-
ти», «Вирощування овочів», «Полювання та риболовля». 
Бобринецька районна бібліотека підготувала цікаві реко-
мендаційні списки літератури «Видатні жінки України», 
де відображено художні твори, історичні матеріали, збір-
ники про жінок, які прославляли рідну землю, жінки-ле-
генди та «Життя книг на екрані» з добіркою екранізова-
них літературних творів. В рекомендаційній бібліографії 
Олександрійської міської бібліотеки «Співець знедолених» 
(до 135-річчя від дня народження А. Тесленка) головним 
акцентом виступає трагічне зображення життя українського 
селянства в творах письменника. Тематичні рекомендаційні 
списки «Таємниці цілющого зілля», «Бібліотерапія: лікуйте-
ся книгами!», «Український Голокост: погляд із сьогодення», 
«Інтернет для людей з обмеженими фізичними можливостя-
ми», «Не дай СНІДу шанс!» експонувалися на виставках та 
на інформаційних вітринах інформаційно-ресурсного цен-
тру Олександрівської районної бібліотеки. 

Допомагають зорієнтуватись в інформаційному про-
сторі і методичні матеріали. У методичних рекомендаці-
ях бібліотекарям «Сільська бібліотека: погляд у майбут-
нє» Гайворонської ЦБС додається список рекомендованої 
літератури та сайтів з даної тематики. В методичних по-
радах «Формування мотивації на здоровий спосіб жит-
тя засобами бібліотечної роботи» від Новгородківської 
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ЦБС пропонуються форми і методи популяризації літе-
ратури про здоровий спосіб життя. Центральна бібліотека 
Новоукраїнської ОТГ у 2017 році надрукувала вже тради-
ційні рекомендації для працівників бібліотек «Професійна 
орбіта» (вип. 11), де вміщено нормативно-правові матеріали, 
які регламентують діяльність бібліотек, рекомендації з ор-
ганізації масової роботи, сценарії заходів, списки літератури 
та джерела для підготовки заходів. Також, часто методичні 
матеріали видаються після вдало проведених заходів.

Корисні в популяризації літератури і дайджести. Як при-
клад творчої і якісної бібіліопродукції назвемо бібліодай-
джест Новомиргородської ЦРБ «Людина дивовижної долі 
— Іван Кіндратович Бойко» (до 95-річчя від дня народжен-
ня), в якому вміщено інформацію про життя і діяльність, 
вшануваня пам’яті видатного краєзнавця, бібліотекаря, 
перекладача, з бібліографією і веб-ресурсами, бібліодай-
джест «Небесна Сотня: територія гідності» (Голованівська 
ЦРБ), дайджести «Сучасна молода українська література» 
(Добровеличківський ЦРБ) та «Осінь… Свято бібліотека-
рів» (Компаніївська ЦБС).

Можна відзначити професійність видавничої роботи бі-
бліотек Олександрійської міської ЦБС. Справили приємне 
враження пам’ятки: «Григорій Сковорода: невідома філосо-
фія життя» (до 295-річчя від дня народження), «З кулею 
в серці» (до 80-річчя від дня народження Леся Курбаса), 
«Співачка світової слави» (до 145-річчя від дня народження 
Соломії Крушельницької), «Крізь терни долі — до світового 
визнання» (до 145-річчя від дня народження Б. Лепкого). 
Новомиргородська ЦРБ підготувала чудові пам’ятки в елек-
тронному вигляді «Вагнерівська примадонна ХХ століття» 
(до 145-річчя від дня народження Соломії Крушельницької) 
та «Дюма, якого ми не знали» (до 215-річчя від дня народ-
ження). Видання відповідають всім вимогам, містять списки 
вебліографії, анотації та кольорові обкладинки книжок, до-
датки, реквізити бібліотек. Потрібно зазначити, що пам’ятка, 
призначена для допомоги читачам у первісному знайомстві 
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з книгами про діяльність будь-якої особи або про суспіль-
но значущу подію рекомендує читачеві мінімум літерату-
ри, пов’язаної з пам’ятною датою. Так, Кропивницька місь-
ка центральна бібліотека до 80-річчя від дня народження 
В’ячеслава Чорновола підготувала пам’ятку «Бути вільною 
людиною». Корисною для відвідувачів Бобринецької район-
ної бібліотеки стала бібліографічна пам’ятка «Твоя безпека 
в Інтернеті».

Вже традиційними стали видання — інформаційні бю-
летені, які нагадують собою щоквартальне інформування 
про нові надходження до фондів публічних бібліотек. Тут 
хочеться позитивно відзначити роботу центральних біблі-
отек Компаніївського, Маловисківського, Голованівського, 
Кіровоградського району.

Тематичні бібліографічні закладки як одна з малих 
форм рекомендаційної бібліографії, мета якої — пробудити 
читацький інтерес до певної книги, автору або теми є попу-
лярними в Компаніївській ЦБС (закладки «Новини друку» 
(Голубієвицька бібліотека-філія), «Кращої ніж рідна мова 
не буває», «Знайомтесь: професії давні і нові» (Живанівська 
сільська-бібліотека), в Олександрійській міській централь-
ній бібліотеці — «Вітязь духу», — виданої до 135-річчя з дня 
народження Івана Огієнка — Митрополита Іларіона).

Рівень духовності нації визначається її ставленням до іс-
торії своєї країни, до старшого покоління. Тема патріотиз-
му завжди залишається в центрі уваги бібліотек області. 
Заслуговують на увагу методико-бібліографічні матеріали 
Олександрівської ЦРБ «Плекаємо патріотів» (посилення 
національно-патріотичного виховання молоді), інформацій-
ний дайджест «Основні складові національно-патріотично-
го виховання» (Світловодська ЦМБС), інформаційні списки 
літератури Бобринецької районної бібліотеки до 30-річчя 
створення Організації ветеранів України (міська ветеранська 
організація) в рамках проекту співпраці «З турботою про 
старше покоління», буклет «29 січня — пам’ятай про Крути!» 
(Червоновершська бібліотека-філія Компаніївської ЦБС). 
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Важливим моментом у роботі бібліотек з героїко-патрі-
отичного виховання є популяризація літератури про Другу 
світову війну. Новгородківська ЦРБ підготувала інформа-
ційну листівку про часи воєнних лихоліть в Україні і на 
Кіровоградщині «Україна у Другій світовій війні». Корисним 
супроводжуючим елементом у підготовці заходів з вищеза-
значеної тематики також стали інформаційні списки літера-
тури «Минуле стукає в наші серця», «Тих днів у пам’яті не 
стерти» (Компаніївська ЦБС), «В серцях і книгах — пам’ять 
про війну» (Устинівська ЦРБ).

Антитерористична операція (АТО) триває в Україні вже 
більше чотирьох років, у нас є загиблі, герої, подвиги… Це 
все становить величезну історію АТО, яка знаходить своє 
відображення в художній та документальній літературі. Про 
події на Сході країни можна дізнатися не тільки з новин, 
але і з книг. Бібліотечні працівники Світловодської міської 
центральної бібліотеки підготували для своїх користувачів 
рекомендаційний список літератури «В боротьбі виростає 
сила: Історія нескорених та сильних духом героїв АТО». 
Остронь не залишилася і Новгородківська ЦБС, яка ви-
пустила інформаційно-бібліографічний бюлетень «Слово 
про героїв нашої доби», де містяться відомості про героїв 
Небесної Сотні і героїв АТО.

До відзначення 100-річчя буремних подій Української 
революції 1917-1921 публічні бібліотеки області підготу-
вали цілу низку видавничої продукції, яка експонувалася 
на книжкових виставках, тематичних полицях, використо-
вувалася під час бібліографічних оглядів. Як приклад «іс-
торичного навігатора» зазначимо дуже якісно виданий ре-
комендаційний бібліографічний список Олександрійської 
міської центральної бібліотеки «Національно-визвольна бо-
ротьба українського народу», буклет Центральної бібліотеки 
Новоукраїнської ОТГ «Холодноярська республіка. Боротьба 
за Україну», буклет «Висвітлення подій Української револю-
ції 1917-1921 рр. в сучасній літературі» (Новоархангельська 
ЦРБ).
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З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на те-
риторії інших держав і 28-ї річниці виведення військ ко-
лишнього СРСР з демократичної республіки Афганістан 
Гарманівська бібліотека-філія Компаніївської ЦБС підготу-
вала буклет «Афганістан: знаємо, пам’ятаємо».

Розширюючи знання користувачів про європейські кра-
їни та допомагаючи зрозуміти важливість європейського 
об’єднання, в бібліотеках області протягом 2017 року готу-
вались видання з питань євроінтеграції та євроатлантичної 
інтеграції. Кіровоградська районна бібліотека, використову-
ючи у своїй роботі вибіркове розповсюдження інформації 
(ВРІ) як додаток до інформаційного куточка «Об’єднана 
Європа: єдність у різноманітті» підготувала веб-список 
«Інформаційні джерела про Євросоюз», а Устинівська ЦРБ 
випустила бібліографічні дайджести: «Європа — це мрія про 
єдність», «Болонський процес — розвиток та перспективи», 
«Україна — шлях до Європи», «Україна — це територія гід-
ності і свободи».

Бібліотека — один із центрів правової освіти громадян. 
Для підвищення рівня правової культури населення, роз-
ширення кругозору, розвитку ініціативи і активності, а 
також широкої популяризації правових знань, юридичної 
літератури серед різних верств населення книгозбірні об-
ласті підготували: бібліографічно-правовий огляд літерату-
ри в рамках Тижня права «Правова допомога Тобі і Мені» 
(Олександрівська ЦРБ), бібліографічний дайджест для під-
вищення рівня правової культури «Сходинками правової 
культури — у майбутнє» (Устинівська ЦРБ).

Задоволення — інформаційних — потреб — громадян, 
юридичних осіб щодо діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в Україні є одним із 
пріоритетних напрямків бібліотечної діяльності. В минуло-
му році це були інформаційні огляди з питань децентра-
лізації влади та передачі повноважень місцевим громадам 
«Галактика періодики», «Влада працює для вас», які допов-
нювали виставки публічних центрів регіональної інформації 
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(ПЦРІ), інформаційні списки літератури «Орієнтир» для 
працівників органів державної влади, списки нових над-
ходжень документів влади «З владою на Ти», вебліогра-
фія «Офіційні сайти України», «Сайти політичних партій 
України» (Олександрівська района бібліотека). Устинівська 
ЦРБ запропонувала своїм користувачам інформаційні спис-
ки літератури: «Пенсійна реформа в Україні», «Нове в со-
ціальному захисті населення», «Нове з питань місцевого са-
моврядування».

Проблема торгівлі людьми — одне з найбільш негативних 
явищ сучасного суспільства, сучасний прояв рабства. З ме-
тою ознайомлення своїх відвідувачів з протиправними яви-
щами торгівлі людьми, надання порад як не стати жертвами 
торгівлі людьми, вміти захищати свої права та права інших 
в бібліотеках області вийшли в світ бібліографічні пам’ятки 
«Як не стати жертвою торгівлі людьми», «Торгівля людь-
ми — сучасний прояв рабства» (Онуфріївська ЦРБ), реко-
мендаційний список літератури «Протидія торгівлі людь-
ми» (Кропивницька МЦБС), бібліографічна пам’ятка «Stop 
human trafficking» (Протидія торгівлі людьми) (Центральна 
бібліотека Новоукраїнської ОТГ).

Охорона навколишнього середовища, гармонійні відноси-
ни людини з природою останнім часом стали надзвичайно 
гострими і актуальними і тому постійно знаходяться в полі 
зору майже всіх бібліотек області. Бібліотекам належить 
особлива роль у формуванні екологічної культури місцевого 
співтовариства. Видання, що пропонували бібліотеки своїм 
користувачам і мешканцям регіонів, сприяли екологічній 
просвіті, оволодінню знанням зі збереження і поліпшення 
навколишнього середовища.

Болючим спомином екологічного набату залишаєть-
ся Чорнобильська катастрофа. Щорічно напередодні 
цієї дати в бібліотеках проводяться вечори пам’яті і три-
воги, зустрічі з ліквідаторами ЧАЕС. До таких заходів 
Устинівська і Голованівська ЦРБ підготували інформаційні 
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і рекомендаційні списки «Чорнобиль не має минулого часу…» 
та «Пам’ять Чорнобиля — пам’ять болю».

Ставлення до здорового способу життя населення, як 
одного з головних на сьогоднішній час напрямків роботи, 
простежується в діяльності усіх бібліотек. Публічні біблі-
отеки області у своїй роботі орієнтуються на формування 
принципів здорового способу життя, розповсюдження знань 
про підтримку та відновлення фізичного, психічного та ду-
ховного здоров’я. Так Благовіщенська ЦРБ запропонувала 
рекомендаційну бібіліографію: «Довкілля і здоров’я люди-
ни», «Комп’ютер і здоров’я», «Продукт специфічний — соя».

Діяльність бібліотек спрямована на формування інфор-
маційної культури, культури читання, пізнання, творчий 
розвиток особистості, навчання та дозвілля. З метою про-
сування читання як тренду серед різних верств населен-
ня бібліотечні заклади випускають бібліографічну про-
дукцію, зміст якої здатен викликати інтерес до читання, 
спільного інтелектуального дозвілля всіх членів родини. 
Проаналізувавши звіти бібліотек області, було відзначе-
но значний арсенал цієї продукції: інформаційні заклад-
ки «Бібліотека радить прочитати», «Будь сучасним! Читай 
українське» (Великоскельовська с/б), буклет «Як зробити з 
дитини читайлика» (Миронівська с/б), огляди нових надхо-
джень «Рекомендуємо та радимо прочитати» (Бобринецька 
міська ОТГ), план читання для всіх категорій користува-
чів — книготерапія від «Школи життя» (Вищі Верещаки); 
«Women’s-бібліотека» (Нова Осота), бібліографічні огля-
ди «Бібліофреш», інформаційний буклет «Корисні поради 
Інтернет-мандрівникам» (Кіровоградська РБ), рекоменда-
ційний буклет «Вчимо німецьку легко», інтернет-путівник 
«Читання без кордонів» (Кропивницька МЦБС), «Новини 
друку» (Голубієвицька с/б Компаніївської ЦБС).

Одним з основних напрямів діяльності бібліотек області 
залишається краєзнавство — невичерпне джерело історич-
ного досвіду багатьох поколінь.
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Особливої відзнаки тут заслуговує бібліографічний по-
сібник з краєзнавства «Світловодщина з минулим і майбут-
нім», який був представлений Світловодською ЦМБС у V 
Регіональному конкурсі на краще методичне та бібліографіч-
не видання публічних бібліотек Півдня України. В рамках 
проекту «Малі села Світловодщини» Калантаївська сільська 
бібліотека Світловодської ОТГ підготувала інформаційні 
закладки, а Станкуватська бібліотека-філія Вільшанської 
ЦБС — рекомендаційний список літератури «Знатні і знані 
мої земляки». Імена місцевих героїв та славетних вихідців з 
Долинського району зайняли своє почесне місце у бібліогра-
фічній серії «Відкрий для себе рідне місто», «Його іменем 
названа вулиця нашого міста». Особливу увагу привернув 
бібліографічний посібник, випущений Голованівською ЦРБ 
«Дослідник рідного краю — Сергій Піддубний». Ще одно-
го видатного краєзнавця відзначила Світловодська районна 
бібліотека («Ольга Павлівна Аболмасова — краєзнавець»). 
Аналізуючи видавничу продукцію краєзнавчого напрям-
ку, можна як приклад зазначити інформаційно-бібліогра-
фічний путівник з краєзнавства «Перлина Онуфріївської 
землі» (Онуфріївська ЦБС), міні-проект «Новоукраїнщина 
моя: від А до Я» — «Новоукраїнщина: вчора, сьогодні, зав-
тра» (Новоукраїнська ОТГ). Все це максимально розкриває 
краєзнавчий фонд, наближує його до користувачів, наочно 
представляє широке і різноманітне коло наявних у бібліоте-
ці краєзнавчих матеріалів.

Найбільш розвинений напрямок діяльності бібліотек об-
ласті, присутній практично у роботі кожної бібліотеки — 
літературне краєзнавство. За підсумками минулого року 
варто все ж відзначити найбільш вдалі проекти та втілення. 
У напрямку літературного краєзнавства гарно спрацюва-
ли бібліотеки: Петрівська ЦРБ «Закоханість у слово» (до 
95-річчя від дня народження українського поета, письмен-
ника-земляка Г.А. Книша), «Володимир Базилевський — 
український поет, критик, публіцист» (до 80-річчя від дня 
народження), «Вершник із рідного степу» (до 115-річчя від 
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дня народження Ю. Яновського); Рівнянська сільська біблі-
отека Новоукраїнського району — буклет «Наш славетний 
земляк» (до 120-ї річниці народження письменника-земляка 
І. Микитенка); Компаніївська ЦБС — буклет «Я належу до 
того покоління, якому випав шматок безкінечно радісного 
довоєнного дитинства» (В. Близнець); Долинська ЦРБ — 
літературно-біографічний огляд «Таланти степового краю-
2. Долинщина. Нові імена» (про творчість сучасних пое-
тів, письменників, які примножують своєю творчістю славу 
Долинщини).

2017 рік був знаменний 120-річчям від дня народження по-
ета-земляка, мистецтвознавця Євгена Маланюка. В бібліоте-
ках області ці дати знайшли відображення в багаточисельних 
бібліографічних виданнях з популяризації його творчості: 
буклет «З Україною в серці» (Петрівська ЦРБ), вебліо-
графічний список «Поет високого духу» (Олександрівська 
ЦРБ), надзвичайно професійно підготовлений бібліодай-
джест «Кривавих шляхів апостол» Новомиргородської ЦРБ 
(біографія, творчість, жінки в житті Є. Маланюка, літератур-
на премія Є. Маланюка, його твори, література про нього, 
Інтернет-ресурси, методичні рекомендації по вивченню жит-
тєвого та творчого шляху письменника-земляка, фотографії, 
фото обкладинок книг, список супроводжується анотація-
ми), методичні рекомендації щодо відзначення 120-річчя від 
дня народження Є. Маланюка «Імператор залізних строф» 
(Голованівська ЦРБ), літературний дайджест «Поет високо-
го духу» (Новоархангельська ЦРБ), пам’ятка «Співець сте-
пової Еллади» (Гайворонська ЦБС).

Українська земля багата на таланти художнього слова. 
В цьому можна переконатися, коли до рук потрапляють ре-
комендаційно-бібліографічний покажчик «Коронація укра-
їнського слова» (лауреати літературних премій 2016 року) 
Компаніївської ЦБС, рекомендаційний список Бобринецької 
РБ «Кілометри» людського життя від Світлани Талан» за 
творами письменниці, буклети Петрівської ЦРБ «Ніжний лі-
рик, пісняр» (до 105-річчя від дня народження А. Малишка), 
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«Чарівник слова» (до 120-річчя від дня народження А. 
Головка), «Популяризація української книги та творів укра-
їнських сучасних письменників» (досвід роботи бібліотек 
Новоукраїнської ОТГ), «Культурна мапа Кіровоградщини» 
(досвід роботи бібліотек Новоукраїнської ОТГ), пам’ят-
ка «Письменники трагічної долі» (Червонослобідська с/б 
Компаніївської ЦБС), до 110-річчя від дня народження 
Олени Теліги бібліографічний посібник Знам’янської місь-
кої ЦБС «Українська письменниця-патріотка» і пам’ятка 
Новомиргородської ЦРБ «Коротке життя довжиною у віч-
ність».

З появою у бібліотеках доступу до ресурсів мережі 
Інтернет багато матеріалів стають доступними в найширшо-
му сенсі і мають право розглядатися як частина бібліотечних 
інформаційних ресурсів. Якнайповніше задовільнити запи-
ти користувачів з різноманітної тематики, заповнити прога-
лини у комплектуванні фондів бібліотекам області допома-
гають веб-списки. На особливу увагу та всіляке заохочення 
заслуговують веб-бібліографічні видання Олександрійської 
міської ЦБС: «Book online» (посилання на відкриті україн-
ські та закордонні бібліотеки), «Зроби свій вибір» (список 
популярних електронних ресурсів з інформацією стосовно 
профорієнтації, пошуку роботи, вибору вищого навчального 
закладу), «О, Вінчі, ти у всьому єдиний…» (до 656 –річчя від 
дня народження Леонардо да Вінчі), «Право на життя без пе-
решкод: люди з інвалідністю і суспільство» (інформування 
суспільства про Інтернет-сайти, які розкривають безліч ас-
пектів інвалідної проблематики). Корисними стали Інтернет-
ресурси на допомогу у навчанні, пошуку роботи, інформація 
про діяльність органів державної влади, про пошукові систе-
ми в мережі Інтернет: «Подорожуймо освітніми порталами 
України», «Пошук роботи в Інтернеті», «Урядові портали 
України», «Інтернет-мандрівникам» (Гайворонська ЦБС), 
вебліографічний список інтернет-адрес «Скарбничка сайтів. 
Корисні посилання для батьків» від Добровеличківської 
ЦРБ (державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 
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дитяча психологія, відпочинок, інтерактивне спілкування з 
педіатром, логопедом), буклети «Кращі Інтернет-ресурси», 
«Інформаційне сафарі для допитливих» (Кіровоградський 
район), вебліографічні списки Маловисківської РБ «Для ру-
кодільниць», «Безпечні сайти для дітей», «Освітні сайти» та 
Кіровоградської МЦБС «10 природних чудес України».

Дуже важливим аспектом висвітлення видавничої ді-
яльності бібліотеки для широкого кола читачів, особли-
во віддалених користувачів, популяризації бібліотечних 
веб-сайтів, електронних ресурсів бібліотек є електронна бі-
бліографія. І тут, однозначно, своїм успішним досвідом в 
цій царині з іншими бібліотеками області можуть поділи-
тися Новомиргородська, Бобринецька, Добровеличківська, 
Кіровоградська, Компаніївська районні бібліотеки. На жаль, 
більшість районних бібліотек взагалі не відображають свою 
бібліографічну продукцію на власних веб-сайтах, обмежу-
ючись лише друкованими варіантами, або ж ця бібліогра-
фія давно не оновлювалася. І це, найчастіше, відбувається з 
причини відсутності у штаті фахівця з автоматичних інфор-
маційних систем.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що видавнича 
діяльність бібліотек з кожним роком суттєво покращується, 
тематика видань стає більш різноманітною та актуальною, 
удосконалюється якість друкованих видань. Доступ до цих 
матеріалів користувачі мають як в паперовому, так і в елек-
тронному вигляді. Очевидним є те, що чим кращі умови 
матеріально-технічного забезпечення бібліотечних закладів, 
наявна сучасна комп’ютерна техніка з безперервним під-
ключенням до Інтернет-мережі, чим вище фахова підготовка 
бібліотечних праціників, досконаліше вивчені інформацій-
ні запити користувачів, пріоритетні напрямки та програми, 
тим професійніше і якісніше інформаційно-бібліографічна 
продукція.

З огляду на деякі недоліки у видавництві деякими біблі-
отеками області бібліографічних посібників малих форм і з 
метою поліпшення їх якості хочемо порекомендувати:
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 — постійно вивчати інформаційні запити користувачів 
бібліотек шляхом опитування, анкетування з метою визна-
чення пріоритетних напрямків у видавничій діяльності;

 — визначати коло актуальних питань і проблем сучас-
ного суспільства, професійної діяльності для відображення 
цієї тематики у власній бібліографічній продукції;

 — вивчати і впроваджувати у свою роботу досвід видав-
ничої діяльності інших бібліотек області та України;

 — активно популяризувати бібліографічну продукцію як 
важливий напрямок висвітлення фондів і електронних ре-
сурсів бібліотечних закладів.

Наталія Білаш, 
завідуюча відділом абонемента 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Від віконної і мпрези до фото-трюку
(з досвіду роботи відділу абонемента) 

Сьогодні ніхто не зможе заперечити, що сучасні бібліо-
теки є центрами інноваційної думки. Адже бібліотека — це:

 – інститут нового інформаційного суспільства, що вирі-
шує завдання сучасними технічними засобами;

 – заклад, що затребуваний читачами, населенням, сус-
пільством, тому що саме в бібліотеці і з її допомо-
гою можна вирішити проблему отримання будь якої 
інформації;

 – привабливе місце, де приємно провести вільний час, 
комфортно і цікаво відпочити, куди хочеться прихо-
дити частіше.

Хочу вас ознайомити з інноваціями відділу абонемента, 
сподіваюся, що ця інформація зацікавить вас і допоможе в 
роботі. 

Наш відділ є найбільш відвідуваним серед інших в біблі-
отеці. Тому читачів постійно потрібно дивувати, надихати, 
захоплювати, адже книги тут беруть і дорослі містяни, і їхні 
діти. 
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Навесні, з приходом першого тепла, відвідувачів відділу 
зацікавила віконна імпреза «Виходь на сонечко!», в рамках 
літньої програми відпочинку, де на імпровізованих вітринах 
презентувалась найновіша художня література (155 примір-
ників!), розрахована на читачів різних вікових категорій. 
Для дорослих — це Андрій Кокотюха, Василь Шкляр, Олена 
Печорна, Світлана Талан, Люко Дашвар, брати Капранови 
та інші. Для молоді — цикл «Будинок дивних дітей Ріггза», 
«Ігри престолів» Джорджа Мартіна. Дитяча література — 
твори В.Нестайка, Елінор Портер, Сашка Дерманського, 
Астрід Ліндгрен, Туве Янсон. 

А після презентації віконної імпрези, працівники відді-
лу провели для гостей низку заходів: яскраві майстер-класи 
«Витинанка», «Квіти із паперових серветок», а також май-
стер-клас з інтуїтивного малювання, де кожен бажаючий 
зміг відчути себе художником. 

В березні у нас відбулася акція «Півгодини з Т. Шев-
ченком», до дня народження поета. Звучали вірші, читачі 
прослухали аудіокнигу Т. Шевченко «Поезія». Кожен бажа-
ючий учасник заходу мав можливість взяти додому аудіок-
нигу з творами Тараса Шевченка. 

Відділ абонемента — це відділ сімейного читання і ба-
гато хто із наших читачів приходить з дітьми. Поки дорос-
лі вибирають книги, з малечею працює педагог із центру 
«Ладушки» за методикою Монтессорі, головна ідея якої, до-
помогти дитині самостійно розвиватися. Прийнято вважати, 
що дитина, яка відвідує Монтессорі-групу, краще за інших 
однолітків вміє зосереджуватися, швидше починає читати 
і писати, стає більш самостійною. Дітям дуже подобається 
ходити на ці заняття. 

У відділі з’явилася нова послуга — продовження терміну 
користування книгами, де в режимі ОНЛАЙН можна про-
довжити термін користування документами відділу абоне-
мента. Ця послуга є активною. 

З нагоди Міжнародного дня сліпих проходила акція 
«Прийди-спробуй-відчуй!», де здоровій людині зав’язували 
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хустинкою очі, та давали завдання: пришити ґудзик, спро-
бувати на дотик віднайти потрібні предмети…

В травні бібліотекарі нашого відділу брали участь у 
книжковому фестивалі «Весняний книговир — 2018», де 
представляли українських авторів та їхні книги, які ви-
даються різними мовами світу (Василь Шкляр, Марія 
Матіос, Андрій Курков, Оксана Забужко, Сергій Жадан, 
Любко Дереш, Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Валерій 
Шевчук, Ліна Костенко, Андрій Кокотюха). Наприклад, по-
пулярний роман Марії Матіос «Солодка Даруся» про долі 
людей, понівечених окупацією Західної України радянськи-
ми військами, виданий сімома мовами світу, його читають 
польською, російською, хорватською, німецькою, литовською, 
французькою та італійською (було представлено україномов-
не видання цього твору, а в кишені кожної книжки знахо-
дилась листівка-інформація із зазначенням мов світу, якими 
перекладена ця книга).

До Дня Перемоги наш відділ презентував книжкову ви-
ставку «Війні немає забуття». Книги, альбоми, краєзнавча 
література, були представлені на експозиції, з яких можна 
більше дізнатися про боротьбу нашого народу проти фа-
шизму та вшанувати усіх тих, хто вірою і правдою служив і 
служить своєму народові і Вітчизні!

П’ять років поспіль у бібліотеці проходить Бібліофестиваль 
на Великій Перспективній. Програма цього року була наси-
ченою і різноманітною. В цей день усі бажаючі могли не 
тільки безкоштовно записатися до бібліотеки, а й отримати 
за правильну відповідь книжку, яку можна було зірвати з 
книжкового дерева. Книгу ви не бачите: ні її назви, ні автора, 
ми задаємо кілька простих запитань, а відповівши на них, 
ви вибираєте книгу, яка вам сподобається за коротенькою 
анотацією до неї. Також бібліотекарі провели «Книжковий 
фото-ТРЮК», де можна зробити фото на згадку. 

Чим заповнити вільний час молоді, підлітків, дітей, бать-
ків? Як зробити так, щоб влітку їм було цікаво з книгою? 
Позитивні враження подарували бібліотекарі під час вуличної 
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акції «Бібліотечне надвечір’я». У червні багато хто планує від-
пустки, і щоб не нудьгувати під час літнього відпочинку, пра-
цівники бібліотеки створили книжкову виставку «Що читати 
у відпустці», де були представлені цікаві новинки на будь-які 
смаки: історичні романи, мелодрами, фентезі, і навіть сучасні 
порадники про те, як розвивати дитячу творчість.

Також нещодавно для учасників Надвечір’я бібліотекарі 
презентували книжкову виставку-інсталяцію «Сувій знань 
«Читай українське!». На виставці були представлені твори 
Василя Шкляра, Сергія Батурина, Андрія Кокотюхи, Олени 
Печорної, Світлани Талан, Мирослава Дочинця та інших 
відомих сучасних українських письменників, а також книги 
серії «П’ять зірок». Всі видання різні за тематикою: історія 
України, філософія життя, ностальгія, кохання, авантюра… 
Отже книги задовольнили будь-який смак! Вподобане ви-
дання читачі бібліотеки могли взяти додому у відділі абоне-
мента на певний термін. Доповнювали виставку сувої знань 
«Читай українське!», в яких містилася інформація про авто-
рів та книги, які представлені на виставці.

Ще один цікавий захід відбувся в рамках «Бібліотечного 
надвечір’я» в липні 2018 року. В Рік Собаки і до Міжнародного 
Дня Собаки, який відзначався 2 липня, відділ абонемента 
презентував книжкову виставку-інсталяцію «Про Собаку в 
Рік Собаки», на якій були представлені книги про те, як 
утримувати, годувати, зберігати здоров’я наших чотирилапих 
друзів і їх потомства, як надати першу лікувальну допомогу 
в найбільш екстремальних ситуаціях; книги про поведінку і 
виховання собак. Зацікавленість відвідувачів викликала ху-
дожня література про братів наших менших, цікаві розповіді 
по темі на нетрадиційних носіях інформації, а також довід-
кова література про найпопулярніші породи собак.

Родзинкою виставки стала книга Михайла Самарського 
«Радуга для друга», яка написана шрифтом Брайля. Ця 
повість, автором якої є 13-річний хлопчик, не тільки про 
дружбу лабрадора і сліпого хлопчика, це повість про те, як 
віддана собака-поводир здатна почути заповітні мрії друга 
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і навіть подарувати йому справжню веселку. Всі книги, які 
були представлені на виставці, читачі бібліотеки могли взя-
ти на певний термін у відділі абонемента.

Найменші учасники Надвечір’я мали можливість погра-
тися з м’якими іграшками — великими та маленькими со-
баками.

А найбільш вразила відвідувачів фотосесія з живими 
символами року — таксою на прізвисько Дункан та пекіне-
сом Чарлі, які завоювали велику прихильність та симпатію.

 Отже, бути центрами інноваційної думки — престижно, 
модно, сучасно! І ми робимо для цього все можливе.

Марина Григор’єва,
головний бібліотекар 

інформаційно-бібліографічного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Щасл ива мить, або Пригод и ку рсантів  
л іцею «Сок і л» в ОУ НБ  

і м. Д. І. Чи жевського
Щаслива мить, вона у кожного своя. День народження, 

на який ти вперше запросив друзів, перша поїздка з батька-
ми на море, перша зустріч з коханим, перший дотик твоєї 
дитини. Такі хвилинки збираєш як намистинки на сувору 
нитку життя і потайки ними милуєшся в тенетах власної 
пам’яті. Щасливі хвилинки! Їх так мало у житті, і, чомусь, 
вони зникають у плині часу, і тобі здається, що похмурого, 
дощового, осіннього дня не варто розраховувати на казку. 
Осінь природи, осінь життя.

Та несподівано на порозі бібліотеки з’являються вони, 30 
хлопчаків в камуфляжній уніформі, 30 допитливих оченят 
— курсанти ліцею «Сокіл». Вони веселі, швидкі, непосидючі 
та щирі. Саме такі, якими тільки можуть бути діти у чарів-
ному віці дванадцяти років. Військовим строєм, а як інакше 
— це ж курсанти, підіймаються сходами на другий поверх. 
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У затишному залі працівники бібліографічного відділу 
для них організовали майстер-клас та вікторину. Старанно 
та охайно хлопці роблять книжкові закладини. Закладки 
зроблено, і маленькі непосидьки запитують: «А що далі?». А 
далі вікторина. Поділені на команди курсанти завзято вибо-
рюють перемогу та опановують для себе нові знання. Хлопці 
дізнались старовинну назву науки «Бібліографія», де з’яви-
лась перша бібліотека, хто такі бібліографи та як правильно 
заповнювати замовлення до книгосховища. 

Час плине швидко і ось вже лунає команда керівника: «На 
перший-другий шикуйсь!» Та як тут швидко можна виши-
куватись, коли навкруги стільки цікавого? Ось старовинна 
книга, а там яскравий журнал, а ще є зручні крісла, у яких 
неодмінно треба посидіти. Та майбутні військові виконують 
команду і починається екскурсія відділами бібліотеки. Наче 
справжні соколята вони літають по відділу документів з 
економічних, технічних та природничих наук, розглядаю-
чи експонати виставки «Хобі-time» і дивуються: «Невже це 
все зробили бібліотекарі?». Обережно заходять до відділу 
рідкісних і цінних документів і здивовано питають: «А це 
музей?». Застигають, наче по команді «Струнко!», у відді-
лі краєзнавства біля майстрині Світлани Баркової. Оченята 
блищать, і дійсно, не кожного дня побачиш, як майстер на 
твоїх очах створює картину з тендітної вовни. Завмирають 
від цікавості під дверима відділу документів іноземними 
мовами: «Невже, тут дійсно працюють іноземці? Ніколи в 
житті не бачив справжнього іноземця!». Двері відчиняються 
і, о диво, за столом працює волонтер Корпусу Миру США, 
американка Гейл Нілі. Мить, і плямистий вихор оточує стіл. 
Схвильовані хлопці… Шокована Гейл… Та справжня амери-
канська жінка, мати п’ятьох дітей та бабуся шістьох онуків, 
швидко бере ситуацію до рук. І ось вже хлопці розсаджені 
на стільцях у півколі, а волонтер починає спілкування анг-
лійською. І несподівано для себе кадети починають задавати 
питання, згадуючи англійські слова. Викладач дивиться на 
годинник, час прощатись, і у стінах іноземного відділу лу-
нають дзвінки дитячі голоси: «Слава Україні!». І дивлячись 
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на ці відкриті обличчя, чомусь хочу вірити, що в цієї країни 
буде і сила, і слава, і майбутнє!!! 

А в бібліотеці ще стільки цікавого! Можна оглядати ви-
ставку старожитностей у відділі мистецтв і вдарити у дзвін, 
який колись висів на єлисаветградському залізничному вок-
залі. Можна фотографувати фантасмагоричних звірів Євгена 
Василевського на виставці «Металеві метаморфози». І не-
має сенсу розповідати, що ці скульптури зроблені в техніці 
арт-зварювання. Вони зараз нічого не чують, вони дуже за-
хоплені, і навіть не здогадуються, що в цей похмурий осінній 
день до стомленого від життєвих випробувань бібліотекаря 
прийшло спражнє диво — диво справжніх посмішок і най-
щиріших почуттів. Щасливі хвилинки… Тепло твоєї душі. 
Вони не здогадуються — вони просто щасливі. Щаслива 
мить у кожного своя. 

Валентина Зеленіна, 
заступник директора з 

наукової роботи обласної
бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка

Бібл іотека і молод ь в у мова х  
децентра л ізації: потреби громад и —  

орієнтир д л я розвитку
За підсумками минулого року в області збережено ме-

режу обслуговування користувачів юнацького віку. Станом 
на 01.01.2018 р. обслуговування юнацтва здійснюють: об-
ласна бібліотека для юнацтва, 2 спеціалізовані бібліоте-
ки Знам’янської та Олександрійської МЦБС, абонементи 
Благовіщенської ЦРБ та філії № 2 Світловодської міської 
ЦБС; 28 кафедр у центральних міських та районних бібліо-
теках, 514 юнацьких груп при сільських, селищних та місь-
ких бібліотеках.

Хочу подякувати директору Кіровоградської МЦБС 
Тимків С. І. за те, що дослухалися до порад методично-
го центру: у 2017 році на базі філії № 16 було відкрито 
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юнацький абонемент. Правильність прийнятого рішення 
підтверджено показниками: за 2017 рік обслуговано 1158 
користувачів юнацького віку при плані 1000. У порівнян-
ні з 2016 роком (840) показник користувачів-юнацтва по 
МЦБС збільшився на 318. Налагоджено тісну співпрацю з 
викладачами ліцею № 8 та гімназією № 9; при бібліотеці 
працює молодіжний клуб «Лідер», який допомагає юнацтву 
у самовизначенні і формуванні лідерських якостей, що дуже 
важливо в сучасних умовах життя. 

Всього юних користувачів в бібліотеках області за 2017 
рік обслуговано 91839, що на 1846 осіб менше, ніж у попе-
редньому році.

Менше користувачів юнацького віку, у порівнянні з 
2016 роком, звернулось до бібліотек Голованівського (-271), 
Благовіщенського (-191), Олександрійського (-183) районів, 
Знам’янської МЦБС (-194).

Впевнено зменшують показники з обслуговування юна-
цтва бібліотеки Бобринецького району (2017 р. -141). За пе-
ріод 2012-2017 роки зменшення показників становило 66%. 

У 2017 році на 50% зменшилися показники в біблі-
отеках, які відійшли до складу Маловисківської ОТГ 
(Краснопільська с\б не працювала протягом цілого року).

Хочу звернути увагу на важливість виконання показни-
ків, адже саме показники за 3 останніх роки беруться до 
уваги при підтвердженні групи оплати праці керівників та 
фахівців книгозбірні. Крім того, показники враховуються 
і при організації бібліотек ОТГ. Дозволю собі процитува-
ти «Методичні рекомендації з організації мережі публіч-
них бібліотек в ОТГ», що розміщені на сайті Мінкультури: 
«Структуру та штати публічної бібліотеки ОТГ визначають 
з урахуванням кількості її користувачів, видачі документів, 
відвідувань (у тому числі — веб-сайту та соціокультурних 
заходів), рівня впровадження інформаційних технологій».  
І далі: «Залежно від цих показників у структурі публіч-
ної бібліотеки можуть затверджуватись: бібліотека для дітей 
(юнацтва) або відділ обслуговування дітей (юнацтва)…
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Збільшення показників обслуговування юнацтва у 
2017 році відбулося у Маловисківському районі (+161), 
Вільшанській ЦБС (+105), Світловодській МЦБС (+100).

У 2017 році наша бібліотека як обласний методичний 
центр докладала чимало зусиль для підвищення професій-
ної майстерності бібліотекарів області, знайомства з новими 
формами роботи з молоддю, проектами для бібліотек ОТГ. 

Наведу декілька прикладів. 
У нетрадиційній формі проведено семінар-практикум 

«Патріотичне виховання в бібліотеці: формуємо цінніс-
ні орієнтири громадянина України», під час якого голов-
ну увагу було приділено книзі і читанню як стратегічно 
важливому ресурсу інтелектуального розвитку нації. В 
рамках семінару було організовано зустрічі з фахівцями 
Центральноукраїнського державного педагогічного універ-
ситету ім. Володимира Винниченка, Кіровоградського облас-
ного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді, краєзнавцями, молодою і талановитою письменни-
цею Ольгою Мігель. Учасники навчання мали можливість 
працювати в навчальних секціях: «Українська мова і літе-
ратура як джерело утвердження загальнолюдських ціннос-
тей», «MediaLAB», «Бібліотечний Неформат», де отримали 
не тільки фахові консультації та методичні поради, але й 
стали учасниками тренінгів, рольових ігор, пазл-вікторин, 
першої бібліотечної квест-кімнати, познайомились з біблі-
опроектами патріотичного спрямування тощо. 

З 2014 року спільно з факультетом історії та права 
Центральноукраїнського державного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Винниченка нашою бібліотекою 
проводиться Обласний краєзнавчий конкурс учнівської 
молоді «Я пам’ятаю! Я пишаюсь!» (Центральноукраїнці в 
боротьбі за незалежність Батьківщини), метою якого є залу-
чення молоді до вивчення історії рідного краю, ознайомлен-
ня з героїко-патріотичними традиціями минулого, вихован-
ня в школярів любові до України, профорієнтація.
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У 2017 році до журі обласного конкурсу надійшло 40 
робіт. Нагородження відбулося в нашій бібліотеці з відві-
дуванням ЦДПУ імені В. Винниченка. Кращими журі ви-
знали роботи шести конкурсантів. Переможницею конкур-
су стала Павленко Ірина (м. Гайворон, тема дослідження: 
«Друга Світова війна в історії однієї родини»).

Друге місце між собою розділили Ольга Бабіч (м. Знам’янка) 
та Оксана Бережна (с. Златопіль Новомиргородського райо-
ну).

Третє місце посіли: Анастасія Ребенюк (с. Могильне 
Гайворонського району), Катерина Журавльова (м. Ново-
українка), Дар’я Британ, (с. Первозванівка Кіровоградського 
району).

Однією з головних подій для нашої бібліотеки у 2017 році 
було відзначення 120-річного ювілею Євгена Маланюка. До 
цієї дати наша бібліотека ініціювала 2 масштабних захо-
ди, а саме: обласний Тиждень поетичного читання «Мандри 
в пошуках України» та літературно-краєзнавчий проект 
«Україна — муза болю, гніву, боротьби». 

 В рамках обласного Тижня поетичного читання «Мандри 
в пошуках України» в більш ніж 200 бібліотечних закладах 
Кіровоградщини проведено понад 250 літературно-мистець-
ких заходів, які відвідали близько 4,5 тисяч підлітків та 
молоді, створено близько 100 аудіофайлів, що містять вірші 
Є. Маланюка у виконанні творчої молоді, організовано для 
перегляду 200 книжкових виставок та тематичних полиць. 

Найбільш активно проявили себе бібліотеки Кірово-
градської, Олександрійської, Знам’янської, Світловодської 
міських ЦБС, Гайворонської, Олександрійської, Благо-
віщенської, Новгородківської, Знам’янської, Вільшанської, 
Компаніївської районних ЦБС, Олександрівського, Кіро- 
воградського, Голованівського, Долинського, Добровелич-
ківського, Новомиргородського, Світловодського районів та 
Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади.

В рамках літературно-краєзнавчого проекту «Україна 
— муза болю, гніву, боротьби» бібліотекою спільно з 
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інформаційним партнером обласним радіо «Скіфія-центр» 
було створено цикл радіопрограм, в яких розповідалося про 
особисті трагедії і творчі здобутки Є. Маланюка. В рамках 
програми «Це — моя Україна» бібліотекарі радили слухачам 
для читання кращі збірки творів письменника та книги нау-
ковців, які досліджували творчість митця. Усі випуски раді-
опрограм супроводжувалися поезіями ювіляра у виконанні 
найкращих юних декламаторів Кіровоградщини — учасни-
ків обласного Тижня поетичного читання.

Для організації дистанційного навчання та спілкуван-
ня з колегами вже не перший рік використовуємо мож-
ливості Інтернет. В рамках відзначення Року сталого роз-
витку туризму бібліотекою проведено 2 вебінари на тему 
«Бібліотека як складова туристичного простору», під час 
яких набутим досвідом поділилися, крім фахівців нашої 
бібліотеки, бібліотекарі Надвірнянської центральної район-
ної бібліотеки Івано-Франківської області та Миколаївської 
обласної бібліотеки для юнацтва, з досвідом виступили 
бібліотекарі Світловодської міської, Олександрійської та 
Новгородківської районних ЦБС.

Перспективним напрямком в роботі бібліотек з молод-
дю є налагодження соціального партнерства з фахівцями 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги — про це йшлося під час засідань заснованої спільно з 
фахівцями Регіонального центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у Кіровоградській області облас-
ної скайп-школи для бібліотекарів «Молоді про культурні 
права» (Адвокація культурних прав). 

У бібліотеках області нашою бібліотекою за програмами 
Державної бібліотеки України для юнацтва проведено об-
ласні етапи Всеукраїнського соцдослідження «Патріотичний 
настрій молоді» та Всеукраїнського анкетування «Видатні 
імена України»; обласне соцдослідження «Торгівля людь-
ми: реальна ситуація та шляхи запобігання очима молоді». 
Хотілося б бачити у звітах бібліотек (за квартал чи річ-
них) результативність цих досліджень. Приведу приклад: 
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серед користувачів нашої бібліотеки проведено локальне 
опитування «Проблеми насильства в українських сім’ях», 
узагальнені дані використані під час виступу на засіданні 
Кіровоградської обласної міжвідомчої координаційно-мето-
дичної ради з правової освіти населення та у телепрограмі 
«Лінія захисту» філії Національної телекомпанії України 
«Кіровоградська регіональна дирекція»; деякі дані були ви-
користані при плануванні роботи бібліотеки на 2018 рік.

Хочу також звернути вашу увагу на те, що в суспільстві 
змінились очікування щодо бібліотек — перехід від розумін-
ня їх як культурних центрів, до сприйняття їх як соціаль-
них центрів, які працюють з людьми і для людей. 

Не останню роль у змінах настроїв суспільства відіграє 
децентралізація влади, яка помітно змінює нашу країну. 
Водночас розвиток українських міст, селищ і сіл значною 
мірою залежить саме від молоді — відповідальної, дума-
ючої, патріотичної, залученої до управлінських процесів. 
Працюючи з юнацтвом та молоддю, ми не можемо не брати 
до уваги те, що в умовах децентралізації відбулися зміни і 
в моделі реалізації молодіжної політики, яка була схвалена 
на засіданні колегії Мінмолодьспорту 21 грудня 2017 року 
та ґрунтується на міжсекторальній взаємодії і координації 
зусиль усіх зацікавлених сторін, враховує територіальні осо-
бливості молодіжної роботи відповідно до конкретних по-
треб молоді.

Цікавими для нас є також результати Всеукраїнського 
соціологічного дослідження «Молодь України — 2017»: в 
Україні молодь — особи віком від 14-ти до 35-ти років скла-
дає 27% населення держави.

Майже 47% молодих людей, які мешкають в ОТГ, вка-
зують, що не відчувають змін для молоді після створення 
громад, понад 35% вважають, що місцева влада не враховує 
їхню думку при ухваленні рішень. Важливо, що 52% моло-
дих людей готові особисто долучатися до ініціатив у грома-
ді. І це є показником того, що молодь хоче змінювати своє 
життя та життя своїх громад.
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Тож, молодіжна політика в умовах децентралізації за 
своєю суттю є формуванням комфортного середовища для 
життя, розвитку, зайнятості молоді в громадах. Її пріори-
тетними складовими є фінансове та кадрове забезпечення, 
розвиток молодіжної інфраструктури й залучення молоді до 
процесу ухвалення рішень, активної участі у житті громади. 

Тому, основним кроком, що підтвердить спроможність 
громади ефективно реалізувати молодіжну політику, перед-
бачено створення молодіжного центру/молодіжного просто-
ру, що зосереджував би необхідні для молоді послуги, мож-
ливості проведення вільного часу та всебічного розвитку. 
Створення такого центру можливе на базі будь-яких закла-
дів, у т.ч. і в бібліотеках. Щоб не втратити свій шанс, це пи-
тання потрібно ретельно вивчати, приймати певні рішення. 
У той же час варто подумати, які оригінальні, нестандартні 
ідеї, проекти, послуги може запропонувати молоді публічна 
бібліотека ОТГ? Отже, раджу уважно ознайомитись із соц-
дослідженням і, впевнена, нові ідеї та проекти обов’язково 
з’являться. 

На сьогодні бібліотеки повинні надавати послуги з орга-
нізації дозвілля населення з використанням новітніх техно-
логій, задовольняти потреби громадян у публічній інфор-
мації, забезпечувати доступ до державних та регіональних 
електронних інформаційних ресурсів, надавати консульта-
тивні послуги з питань електронного оформлення звернень 
до органів державної влади, створювати комфортний про-
стір, де кожна молода людина буде мати усі шанси всебічно 
розвиватися і відкривати світу свої таланти, пробувати реа-
лізовувати свої ідеї, якими б, на перший погляд, нереальни-
ми вони не здавались.

Отже, завдання на 2018 рік:
 – контроль за виконанням показників;
 – налагодження зав’язків з новоствореними бібліотека-
ми ОТГ;

 – проведення заходів для молоді та разом з молоддю (об-
ласного бібліомарафону «Звучи, рідна мово!» (лютий), 
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інформаційна підтримка обласного краєзнавчого кон-
курсу учнівської молоді «Я пам’ятаю! Я пишаюсь!» 
(«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 ро-
ків»);

 – залучення молоді до волонтерської праці, участі в про-
ектах бібліотеки; 

 – проведення заходів з підвищення кваліфікації біблі-
отекарів області (обласний конкурсу соціальних про-
ектів для молоді «ДобраДІЯ» (березень-вересень), 
методичного десанту на тему: «Бібліотека для мо-
лоді: в пошуках нових ідей і рішень» для бібліотек 
Новоукраїнського району, Новоукраїнської міської 
ОТГ (квітень), Петрівського району (серпень); обласної 
скайп-школи «Молоді — про культурні права» (про-
тягом року), вебінару «Формування правової куль-
тури та правового інформування юних користувачів 
в бібліотеках Кіровоградщини» в рамках реалізації 
Всеукраїнського проекту «Я маю право» (листопад);

 – проведення в бібліотеках області обласних етапів 
всеукраїнських анкетувань «Користувач бібліотеки 
— 2018» та «Компетенції бібліотекаря в інформацій-
ному суспільстві», Всеукраїнського соцдослідження 
«Бібліотека і громада: рух назустріч»;

 – звернути увагу на результативність соцдосліджень;
 – зміцнення виконавської дисципліни (звернути увагу 
на участь в заходах обласних методичних центрів);

 – налагодження співпраці з молодіжними центрами та 
молодіжними працівниками;

 – створення юнацьких структурних підрозділів (за необ-
хідності) в структурі бібліотек ОТГ.
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Наталія Калашнікова, 
бібліотекар І категорії 

відділу документів з економічних,
 технічних та природничих наук 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Екологічно інформований —  
вже озброєний на за х ист довк і л л я!

Ми живемо в епоху постіндустріального суспільства, од-
ною з ознак якого, на жаль, є критичний стан навколишньо-
го середовища. Інтенсивне втручання людини у природні 
системи, хижацьке і нераціональне використання головних 
природних ресурсів, — води, повітря, ґрунту, рослинного і 
тваринного світу, — забруднює довкілля, загрожує здоров’ю 
та безпеці людини. 

Незадовільний стан середовища негативно позначається 
на якості життя людей. Тому вирішення екологічних про-
блем безпосередньо стосується кожної людини. 

Актуально це й для Кіровоградщини.
У який же спосіб пересічні городяни міста Кропивницький 

та жителі області можуть отримати інформацію про еколо-
гічний стан регіону, а активні громадяни долучитися до об-
говорення екологічних проблем, щоб сприяти їх скорішому 
подоланню?

Один із шляхів — відвідати Орхуський центр екологічної 
інформації, що діє при відділі документів з економічних, 
технічних та природничих наук обласної універсальної на-
укової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Центр було 
створено у 2009 році, щоб забезпечити мешканців регіону 
актуальною і повною інформацією з питань екології. З 2010 
року центр активно працює, а екологічна просвіта населення 
є один із головних напрямків його роботи. 

На сьогодні центр активно співпрацює з різними струк-
турами і користувачами. Серед його соціальних партнерів 
Департамент екології та природних ресурсів, управління 
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агропромислового розвитку, обласне управління лісового та 
мисливського розвитку, обласне управління водних ресур-
сів, департамент соціального захисту населення, лабораторія 
моніторингу вод та ґрунтів Кіровоградської гідрогеолого-ме-
ліоративної партії тощо. Громадські організації та активні 
громадяни теж є партнерами центру. Серед найактивні-
ших — «Флора», «Біосвіт», «Мама-86», «Територія успіху», 
«БІМ», «Єлисаветградський узвіз», галерея «Єлисаветград», 
клуб «Мандрівник».

У співпраці з державними структурами та освітніми за-
кладами проводяться науково-практичні конференції, круг-
лі столи, тренінги, презентації книг, природоохоронні акції. 
Найбільш резонансні: круглі столи: «Вода і безпека харчу-
вання», «Екологічний туризм: сучасні концепції розвитку», 
«Нетрадиційні джерела енергії: пошук, розвиток та викори-
стання»; «Річка Інгул: проблеми та шляхи вирішення». 

У травні 2017 року була презентована інформаційно-о-
світня система «Геологічний словник — відкритий навчаль-
но-науковий веб-ресурс». Це перший україномовний тема-
тичний веб-сервіс геологічного спрямування. 

Презентації наукових видань: «Екологічна безпека урано-
вого виробництва», «Водні об’єкти Кіровоградської області», 
«Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення» стали по-
дією у житті регіону.

Стало хорошою традицією центру проводити щорічно 
до Дня довкілля конкурс дитячого екологічного плакату 
«Збережемо природу рідного краю».

У партнерстві з громадськими об’єднаннями центр провів 
громадське обговорення інвестиційної заявки на будівниц-
тво сміттєпереробного комплексу в м. Кропивницькому, засі-
дання круглого столу «Екологічні проблеми Кіровоградської 
області та шляхи їх розв’язання». 

Разом з громадським об’єднанням по захисту тварин 
«БІМ» було організовано благодійні акції «Давайте допо-
можемо безпритульним тваринам» та «Березнева катавасія». 
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Центр пропонує сучасні форми роботи з екологічного 
виховання — екологічні тренінги «Розвиток екосвідомості 
особистості». Заняття розраховані на підлітків та молодь 
і ставлять за мету підвищити рівень екологічної культури 
учасників та сприяти їх готовності впроваджувати у прак-
тику життя знання з екології.

На базі центру експонується багато виставок декоратив-
но-ужиткового мистецтва, виготовлених місцевими майстри-
нями у техніках хенд-мейду, серед останніх — «Пташиний 
дивосвіт». Привертають увагу відвідувачів фотовистав-
ки, наприклад, цикл під загальною назвою «Відкриваючи 
Україну», що знайомить з роботами юного фотомитця Глєба 
Цуканова. 

Про заходи центру можна дізнатися на сайті бібліотеки. 
А якщо вас цікавлять книги екологічної тематики, можете 
переглянути книжкові виставки у розділі сайту «віртуальні 
виставки» (http://library.kr.ua/bookexibit/).

Всі заходи центру висвітлюються у засобах масової ін-
формації. 

Якщо хочете бути екологічно поінформованими та свідо-
мими, відвідайте Орхуський центр екологічної інформації у 
бібліотеці Чижевського. Активних громадян запрошуємо до 
партнерства та співпраці.

Марина Колісніченко, 
директор Знам’янської міської ЦБС

Співпрац я із зак л ада ми і установа ми міста 
як фактор під вищенн я якості  
бібл іотечно-інформаційного  

обслу гову ванн я місцевої громад и
Сьогодні бібліотеки  Знам’янської міської ЦБС — це 

культурні центри, що забезпечують інформаційні запити 
користувачів, надають можливість спілкування практич-
но всім жителям зони обслуговування, організовують їхнє 
культурне дозвілля. 
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Для того, щоб не тільки існувати, а й розвиватися, біблі-
отекам потрібно заявити про себе як про соціально необхід-
ну установу, яка намагається якомога повніше задовольняти 
запити користувачів, прагнучи перетворити свій заклад на 
інформаційний, громадський центр свого міста. Сьогодні бі-
бліотека є тією установою, яка може консолідувати громад-
ськість для вирішення соціально значущих питань і взяти 
участь у становленні громадянського суспільства.

Важливим напрямком діяльності бібліотек є співпраця з 
установами і закладами міста, серед яких:

 • міська влада;
 • заклади освіти (відділ освіти, дошкільні, загальноос-
вітні установи, ліцей, училище);

 • заклади культури (відділ культури, Палац культури, 
музична школа, краєзнавчий музей, будинок культу-
ри смт Знам’янка, будинок дитячої творчості, галузеві 
бібліотеки);

 • громадські організації і міжнародні фонди (у т.ч. по-
літичні партії, молодіжні об’єднання);

 • заклади і установи міста (міська лікарня, центр зайня-
тості населення, військовий комісаріат, відділ поліції);

 • інформаційні організації (книжкові видавництва, 
ЗМІ). 

Одним з важливих напрямків діяльності бібліотек є ін-
формаційна взаємодія між громадою міста і органами місце-
вого самоврядування. За останній час в сучасному суспіль-
стві зросла соціальна активність людей, з’явились активісти, 
які мають бажання долучатись до ідей покращення свого 
міста, району чи вулиці.

Так, нещодавно в центральній бібліотеці відбулося нав-
чання з підготовки проектів Громадського бюджету міста. 
Навчання проводив ініціатор впровадження громадського 
бюджету в місті Знам’янка депутат 7-го скликання Сергій 
Лєвінте. Присутні мали змогу познайомитися з процедурою 
подання проектів, навчились працювати з документами, от-
римали важливі рекомендації і цікаве спілкування.
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Співпраця бібліотек з владою знаходить відображення в 
зустрічах і консультаціях для мешканців міста, в яких бе-
руть участь представники юридичного відділу міськвикон-
кому. Так, на базі бібліотеки-філії №1 до Всеукраїнського 
тижня права відбувся тематичний захід «Права людини в 
Україні». На зустріч з мешканцями південної частини міста 
були запрошені начальник юридичного відділу та начальник 
«Знам’янського бюро правової допомоги», які надали профе-
сійні консультації та змістовні відповіді. Періодично, в біблі-
отеках проводяться зустрічі з представниками Пенсійного 
фонду міста, на яких вони інформують присутніх із змінами 
в пенсійному законодавстві, надають консультації щодо на-
рахування пенсій.

Частими гостями в міських бібліотеках є представники 
Управління соціального захисту населення міськвиконкому. 
Так в бібліотеці-філії №2 відбулася зустріч із заступником 
начальника управління, начальником відділу пільг, началь-
ником відділу з обслуговування ветеранів та інвалідів. Під 
час зустрічі йшлося про зміни щодо призначення субсидій 
та пільг на житлово-комунальні послуги , також присутні 
мали змогу задавати питання фахівцям.

На базі бібліотеки — філії № 1, яка розташована у пів-
денній частині міста, проводить свої засідання клуб тери-
торіального центру соціального обслуговування «Калина». 
Його активісти — жінки, майстрині з вишивки, в’язання, 
плетіння та шиття. Творчість цих жінок вже давно об’єдна-
ла їх у спільну команду. На кожному засіданні в бібліотеці 
майстрині вчаться новим технікам шиття та в’язання, спіл-
куються, обмінюються досвідом. 

Вже багато років надійними партнерами бібліотек є від-
діли міськвиконкому: юридичний, організаційний, інформа-
ційної діяльності, сім’ї, молоді та спорту. Щороку, з метою 
привернення уваги громадськості до дітей та молоді з об-
меженими можливостями, Знам’янський центр соціальних 
служб сім’ї, дітей та молоді традиційно проводить Тиждень 
Дружби в рамках Міжнародного дня інваліда. Протягом 
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тижня в ньому беруть участь бібліотеки міста та інші уста-
нови. Працівники бібліотек проводять для вихованців шко-
ли — інтернату цікаві заходи: святковий кінозал, пізнаваль-
ну інсталяцію, подорож музичними сайтами, поетичний 
батл та багато інших.

Вже довгий час міська ЦБС має тісний зв’язок з вій-
ськовою частиною Збройних сил України А 1469, станція 
Канатове (командир підполковник В. Василевський). Для 
піднесення бойового духу та формування патріотичного 
виховання українських військовослужбовців, бібліотекарі 
спільно з користувачами збирають книги та передають їх до 
військової частини, тим самим підвищують освітній і доз-
віллевий рівень військовослужбовців. 

Частими гостями на бібліотечних заходах до Дня 
Українського добровольця, Дня захисника України є пред-
ставники міського військового комісаріату. Так, до Дня за-
хисника України в бібліотеці — філії №1 відбулася геро-
їко-патріотична година «Будь готовий захищати Вітчизну», 
на яку був запрошений підполковник Знам’янського коміса-
ріату Кваша О.В.

У профорієнтаційному напрямку бібліотеки співпрацю-
ють з міським центром зайнятості населення. Представники 
установи є частими гостями у бібліотеках, також вони на-
дають різноманітні інформаційні матеріали, консультації, 
які допомагають у виборі майбутньої професії. Відбулися 
спільні заходи такі як: інформаційний діалог «Орієнтуємо 
на професію», бесіда –дискусія «Професії сьогодення», ви-
ховна година «Світ професій та покликань», диспут «Як об-
рати своє майбутнє». Так, працівники центральної бібліоте-
ки у співпраці з центром зайнятості підготували для учнів 
9 класу НВК «Знам’янська загальноосвітня школа — гімна-
зія» профорієнтаційний дайджест «Куди піти навчатися». 
На заході була присутня спеціаліст центру зайнятості, яка 
розповіла юнацтву про методи пошуку професії та навчаль-
ного закладу, запросила присутніх пройти тестування, яке 
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допоможе виявити власні схильності та здібності до різних 
видів діяльності.

Найбільш активно за останній час розвивається співпра-
ця бібліотечної системи з різними закладами культури міста. 
Так, спільно з Палацом культури бібліотеки взяли участь у 
літньому дозвіллевому проекті «Мистецькі вихідні», а для 
вихованців музичної школи ім. М.Лисенка юнацька біблі-
отека підготувала і провела патріотичну годину «Я украї-
нець! Я козак! Я патріот своєї Батьківщини! На базі краєз-
навчого музею відбувся спільний захід до річниці Революції 
Гідності, на якому виступили мешканці міста, яким судило-
ся побувати на Майдані у період найбільш гарячих сутичок. 
Виступи супроводжувалися живим спілкуванням учасників 
зустрічі, які схвильовано згадували деталі подій Революції 
у Києві, Знам’янці та інших містах України. 

Різноманітними є форми співпраці бібліотек з громад-
ськими організаціями і творчими та громадськими об’єднан-
нями міста: це і спільне проведення заходів, інформаційне 
забезпечення керівників організацій та їх активу тощо. Тісна 
співпраця поєднує систему з міською організацією ветера-
нів України, актив якої є членами Вищої народної школи, 
яка діє на базі центральної бібліотеки. Найперші помічники 
бібліотек у роботі з патріотичного виховання молоді — це 
спілка ветеранів війни в Афганістані, «Знам’янське об’єд-
нання Майдан». Завдяки громадській організації «Штаб 
юридичної допомоги військовим» (А.Красов) започатковано 
куточок правової допомоги для учасників та ветеранів АТО. 
Пам’ятки, буклети, які знаходяться в бібліотеці, допомага-
ють забезпечити військовослужбовців та військовозобов’я-
заних базовою інформацією щодо пільг, прав і соціальних 
гарантій.

Співробітництво у сфері освіти займає основне місце в 
роботі бібліотек. Особлива увага приділяється співпраці з 
загальноосвітніми школами, дошкільними закладами, про-
фесійним ліцеєм, технічним училищем, спеціалізованою 
школою — інтернатом. З учнями і педагогами цих закладів 
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проводяться цікаві інформаційні заходи: інтерактивні бесіди, 
зустрічі з цікавими людьми міста, конкурси, диспути, диску-
сії, презентації книг і т.п. Бібліотеки здійснюють інформацій-
ну підтримку навчального процесу, інформують вихователів, 
вчителів, викладачів про нові надходження. За згодою, пра-
цівників бібліотечної системи запрошують до складу атеста-
ційної комісії бібліотекарів навчальних закладів. 

Вже декілька років поспіль бібліотеку — філію № 1 поєд-
нує тісна співпраця зі Знам’янською обласною бальнеологіч-
ною лікарнею. З метою забезпечення дозвілля та духовного 
розвитку пацієнтів та персоналу лікарні двічі на тиждень бі-
бліотекарі надають якісні бібліотечні послуги, вони забезпе-
чують обслуговування пацієнтів книгами з урахуванням їх 
вікових особливостей, фізичних можливостей та їх запитів. 
Проводять огляди періодичних видань та нових надходжень.

Співпраця бібліотек з медичними закладами допомагає 
у популяризації здорового способу життя,  профілактики 
шкідливих звичок, захворювання на СНІД. До Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІДом в бібліотеці-філії №2 була прове-
дена бесіда за круглим столом «Запитання й відповіді про 
ВІЛ — інфекцію та СНІД». На захід була запрошена лікар 
сімейної медицини, розмова з присутніми була побудована у 
форматі «запитання — відповідь». 

Етичний калейдоскоп «В майбутнє без наркотиків» від-
бувся в центральній бібліотеці. Про те, що наркотики — зло, 
теоретично відомо всім. І все-таки, кожен рік армія хво-
рих цією залежністю збільшується. Саме тому працівники 
бібліотеки організували зустріч учнів НВК «Знам’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-гімназія» з фахів-
цями: кандидатом психологічних наук, психотерапевтом М. 
Лисенко та старшим інспектором міського відділу поліції 
О.Мироненко.

Про соціальну значимість ЦБС свідчить те, що інфор-
мація про події в житті бібліотек розміщується на сайті 
Знам’янського міськвиконкому. Взаємовідносини із засо-
бами масової інформації — необхідна умова для нового, 
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позитивного образу бібліотеки і її послуг. Друкуються статті 
у місцевих газетах «Знам’янські вісті», «Наша Зна’янщина», 
обласних — «21 канал»,«Народне слово», «Вісник 
Кіровоградщини».

Бібліотека завжди була частиною суспільства і її взаємо-
дія з соціальними партнерами засвідчує про активне вклю-
чення до життя громади. Бібліотека формує свій позитив-
ний імідж і отримує додаткові канали для реалізації своїх 
планів і завдань.

Єлизавета Літвінова,
заступник директора з наукової роботи

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Бібл іотечне над вечір’я: неспод івані  
від криття, знайомства, очіку ванн я

Літо… Як багато в цьому слові поєднується — відпустки, 
канікули, численні поїздки, враження, зустрічі!

Але, на жаль, не скрізь і не у всіх є реальна можливість 
виїхати з галасливого міста і закономірно виникають питан-
ня: як в рідному місті відпочити з користю, чим зайнятися, 
що зробити для того, щоб дитина і родина в цілому цілодо-
бово не просиджувала біля комп’ютера чи телевізора?...

Відмінний настрій і позитивні враження кропивничанам 
та гостям міста цього року подарували бібліотекарі облас-
ної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського. 
«Бібліотечне надвечір’я» гостинно приймало всіх охочих 
провести свій вільний час цікаво і креативно. Творча група 
бібліотекарів у рамках відкритої вуличної програми з пер-
шої червневої суботи і до останньої серпневої підготувала 
низку різноманітних майстер-класів, газетні та журнальні 
новинки, організовувала цікаве ігрове дозвілля.

Програма складалася з трьох позицій: група читання, 
майстер-класи та показ фільмів.

Всі фільми транслювалися за підтримки Представництва 
Європейського Союзу в Україні і надавали змогу ближче 
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познайомитися з найкращими фільмами останніх років, 
знятими у країнах ЄС. Були представлені такі стрічки:

Червень Липень Сепрень

«Люм’єри» «Амелі тікає» «На межі»

«Роден» «Шукайте жінку» «Дівчина  
в тумані»

«Молодий Годар» «Як навіжені» «Тебе тут ніколи 
не було»

«Квадрат» «Чарівні, чудові» «Рівень чорного»

«Святий Лоран. 
Пристрасті  
великого кутюр’є»

Яскраві емоції пропонували нові фестивальні стрічки від 
майстрів світового кіно. Сміх крізь сльози, роздуми та неочі-
кувані відкриття чекали на відвідувачів у нашому кінозалі.

До програми Фестивалю європейського кіно увійшли 
фільми-події: володар Золотої пальмової гілки Канського 
кінофестивалю 2017 року — сатирична трагікомедія 
«Квадрат» Рубена Естлунда; трилер «Тебе ніколи тут не 
було» з Хоакіном Феніксом, відзначений преміями за най-
кращу чоловічу роль та найкращий сценарій у Каннах; ла-
уреат премії «Золотий глобус» за найкращий іншомовний 
фільм — драма «На межі» з Діане Крюгер від зірки німець-
кого кіно Фатіха Акіна; екранізація італійського бестселера, 
трилер «Дівчина в тумані» з Жаном Рено та Тоні Сервілло; 
5-разовий призер французької премії «Сезар», екранізація 
хітового роману П’єра Леметра — трагікомедія «До побачен-
ня там, нагорі».

Також в рамках фестивалю можна було побачити 
українську стрічку — драму «Рівень чорного» Валентина 
Васяновича, яка була національним кандидатом на премію 
«Оскар» за найкращий іншомовний фільм та була відзначена 
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призом Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) на 
Одеському кінофестивалі.

Загалом показ фільмів за літній період відвідали 498 осіб. 
Літні читання сприяють створенню комфортного біблі-

отечного  середовища, популяризації нових книг, прове-
денню цікавих заходів, творчих конкурсів. Саме для цього 
була створена  книжкова виставка «Що читати у відпустці». 
Були представлені цікаві книги на будь-які смаки: історичні 
романи, мелодрами, фентезі, і навіть сучасні порадники про 
те, як розвивати дитячу творчість.

Особливо сподобався усім книжковий фототрюк: беремо 
книгу з отвором для обличчя і ось, за кілька хвилин кожен 
отримує оригінальне фото з сучасним українським видан-
ням.

Гостям, які завітали до нашого майданчика, було ціка-
во ознайомитись із книжковою виставкою «Теплі історії». 
Історії дійсно теплі, добрі, про людей і життя, де кожен 
може знайти щось для себе, для душі, відповіді на прості 
запитання про честь, совість, вірність, дружбу. Та й взагалі 
було приємно провести з цими книжками час та отримати 
насолоду.

А для любителів тварин та до Міжнародного дня собаки 
буде експонуватися книжкова виставка «Про собаку в рік 
собаки» та весела фотосесія із чотириногим другом.

Що стосується майстер-класів, то треба відмітити, що 
дивовижні речі від майстринь Ірини Поляруш, Наталії 
Янчукової, Валентини Орловської та Наталії Кулик викли-
кали приємні і теплі емоції як у дорослих, так і маленьких 
відвідувачів бібліомайданчика.

Майстриня народного мистецтва Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України Ольга Коломієць 
провела творчий майстер-клас з виготовлення витинанки. 
Учасники майстер-класу «М’яка іграшка» уважно знайо-
милися з іграшками, виготовленими у різних техніках. Всі 
охочі могли дізнатися, як створити своїми руками іграшку, 
що пахне кавою та корицею, іграшку, яка підійде малечі 
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для сну, м’яких котиків та ведмедиків, зайчиків в техніці 
«Тільда». Створити іграшку своїми руками не складно, але і 
не так просто, як здається на перший погляд. Речі, що ство-
рюються майстрами — надзвичайні, вони мають особливу 
енергетику, саме тому вони улюблені, дарують приємні від-
чуття і займають в домі особливе місце.

Презентувалося літературно-мистецьке асорті «Творчий 
портрет бібліотекаря», на якій було відображено картини із 
мушель та поетичний доробок члена обласного літературно-
го об’єднання «Степ» Наталії Ситник. Юних кропивничан 
чекав майстер-клас з виготовлення магнітів із мультгероями 
та перегляд книжкової виставки «Мультляндія».

Особливу увагу привертала ігрова зона, де можна було 
спробувати свої сили у грі «Ферма», «Акваріум», позмага-
тися у шахах, шашках та настільній грі «Футбол». Діти так 
і юрмилися біля цього ігрового майданчику, навіть іноді 
влаштовували штовханину, хто буде перший грати!

Нашим гостям і друзям особливо подобались тематичні 
зустрічі. Так, 7 липня, в день Івана Купала, відкрита ву-
лична акція відбувалася святково і по-літньому яскраво. 
Підняти святковий настрій допомагала фотозона з «квіт-
кою папороті» і купальським вінком. Ті гості, що полюбля-
ють сучасний BODI-ART, могли прикрасити себе до свята 
стильним малюнком із натуральної хни «Листочок папоро-
ті» від дизайнера Анни Яворської.

Вражало розмаїття цікавих заходів з нагоди свята 
Яблуневого Спасу. Всі, хто завітав на це свято, отримав у 
подарунок Спасівське яблуко з побажанням добробуту, лю-
бові, удачі. Була представлена книжкова виставка-інсталяція 
«Свято Спасу святкуємо — радість людям даруємо», «Свято 
малюнку» та конкурс «Намалюй яблучко». Яблуневий Спас 
завжди відзначали в народі з великою урочистістю, неда-
ремно його називали Великим Спасом, святом врожаю. В 
гості також завітала майстриня, яка вчила присутніх пра-
вильно складати букет із сухих квітів.
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В останню суботу серпня (на закритті вуличної акції) 
яскравою подією для гостей проходив майстер-клас з пле-
тіння браслета Шамбала, який проводила Дар’я Стеблецька. 
Браслети Шамбала приносять душевний спокій і захища-
ють від негативного впливу. Відбулася презентація виставки 
учнів Ірини Зантарії «Хай розквітне кожний: Art-time».

Надзвичайно приємно було насолоджуватися живою 
музикою у виконанні гітариста, вокаліста та композитора 
Леоніда Панасевича, якому підспівували та аплодували на-
віть ті, хто проходив повз бібліотеки. Створення музичної 
невимушеної атмосфери — це ще одна «родзинка» в органі-
зації такої програми. 

Загалом літню вечірню програму «Бібліотечне надве-
чір’я» відвідали 590 осіб. Треба зазначити, що містяни на-
стільки звикли до нашого надвечір’я, що задовго до початку 
збиралися на бібліотечному подвір’ї і чекали початку захо-
дів, і це було дуже приємно. Взагалі очікування неочікува-
ного супроводжувало всі наші суботні програми, тому що 
самі містяни іноді навіть долучалися до програми своїми 
пропозиціями та активностями. І це дійсно було неочікува-
но! Маємо надію, що ці приємні спогади залишаться до по-
чатку наступного сезону і знову в червні ми скажемо «Любі 
містяни і гості! Запрошуємо на «Бібліотечне надвечір’я» до 
обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського! Приходьте! Не по-
жалкуєте!».
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Юлія Олейніченко, 
бібліотекар І категорії 

відділу документів з економічних, 
технічних та природничих наук 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Бібл іотечний к вест — простір д л я ідей
На сьогодні квести — одна з найпопулярніших розва-

жально-ігрових форм проведення вільного часу. Захопливі 
реалістичні ігри здобули велику кількість прихильників. 
Кожен, незалежно від віку, має потребу в отриманні нових 
емоцій, інтелектуальному навантаженні, у відчутті задово-
лення від досягнення певної мети — все це, і навіть біль-
ше, людина здатна отримати під час участі у квесті. Саме 
під час цікавої гри людина відпочиває з користю, активно 
співпрацює та спілкується в колі друзів чи знайомих. 

У сфері розваг ігрова форма квест — дуже популярна. 
Серед розважальних заходів популярність набувають при-
ватні квест-кімнати (комерційні квест-проекти), за відві-
дування яких потрібно заплатити, тоді як усі бібліотечні 
заходи, в тому числі й квести — безкоштовні. Крім того, 
бібліотека як культурно-просвітницький центр отримує 
можливість не тільки розвивати у своїх користувачів інфор-
маційні, читацькі й культурні смаки, а й стимулювати чи-
тацьку активність, адже в залежності від форми, сценарію і 
сюжету квест дозволяє показати весь спектр послуг та мож-
ливостей сучасної бібліотеки. 

В залежності від мети та цільової аудиторії квест буду-
ється таким чином, щоб при проходженні кожного наступ-
ного рівня, завдання ускладнювалися і тільки за умови 
правильної відповіді відкривався наступний рівень — це лі-
нійний квест. Або для більш дорослих і досвідчених гравців 
— штурмовий вид квесту. В цьому випадку гравці на старті 
отримують основне завдання та карту з відміченими на ній 
станціями та самі обирають маршрути та шляхи вирішення 
завдань. 
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Обласна універсальна наукова бібліотека (ОУНБ)  
ім. Д. І. Чи-жевського, м. Кропивницький започаткувала 
практику проведення квестів для різних категорій користу-
вачів. Для того, щоб гра була більш динамічною і захопли-
вою, і водночас навчальною та несла виховне навантаження, 
потрібна ґрунтовна попередня підготовка. В процесі органі-
зації квесту визначаються цілі й завдання, цільова аудито-
рія та кількість учасників, сюжет і форма квесту; готується 
детальний сценарій; обирається відповідний простір та ок-
реслюються необхідні ресурси, що будуть залучені; визнача-
ється кількість помічників, організаторів; продумується си-
стема штрафів і бонусів та вид квесту (на час, на швидкість 
тощо); закуповуються призи тощо. 

Особливістю бібліотечних квестів є те, що вони можуть 
проходити як в закритому просторі, в межах одного відділу, 
так і охоплювати кілька відділів бібліотеки та навіть прибі-
бліотечну територію. 

Протягом останніх двох років фахівці відділу документів 
з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ ім. 
Д. І. Чижевського віддають перевагу цій формі роботи з 
користувачами бібліотеки як одній з найбільш ефективних 
та привабливих. Так, із зацікавленням молодіжна аудито-
рія взяла участь у розробленому відділом квесті-екскурсії 
«Знайомство з бібліотекою». Мета квесту — привернути 
увагу молоді до бібліотеки; підсилити як імідж безпосеред-
ньо бібліотеки, так і імідж людини, яка читає; популяризу-
вати бібліотеку як місце цікавого, змістовного дозвілля; під-
вищити пізнавальну активність читачів за допомогою гри, 
переконавши їх, що читання — цікаве, різноманітне заняття, 
яке інтелектуально і духовно збагачує людину. 

Найбільшою проблемою, яка постала перед бібліотекаря-
ми під час підготовки квесту — це складання маршрутних 
листів. Потрібно було передбачити проходження маршруту 
таким чином, щоб команди не перетиналися на станціях і 
не заважали одна одній. Для розв’язання цього питання, 
на початковому етапі координатори, обов’язком яких було 
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супроводження команд під час квесту, декілька разів само-
стійно проходили розроблений маршрут, виявляючи недолі-
ки, змінюючи порядок розташування станцій та доповнюю-
чи завдання. 

Квест розпочинався з екскурсії бібліотекою. Після чого 
учасники гри розподілялись на дві команди для виконання 
завдань у супроводі координаторів (бібліотекарів). Основне 
завдання квесту — скласти й прочитати вислів про книги 
давньоримського політичного діяча, філософа та літератора 
Марка Туллія Цицерона — «Дім, в якому немає книг, по-
дібний до тіла, позбутого душі». Вислів було поділено на 5 
частин, щоб їх отримати, команди мали пройти всі локації, 
на кожній з яких виконували різноманітні завдання. За пра-
вильне виконання — отримували або частину вислову, або 
підказку, куди рухатись далі. Якщо команда не знала відпо-
віді чи відповідала невірно, у неї була можливість «купити» 
підказку, виконавши творче завдання: прочитати вірш, за-
співати куплет улюбленої пісні, станцювати тощо. Кінцева 
мета квесту — скласти вислів у повному обсязі. 

Завдання квесту, розроблені бібліотекарями, були різно-
манітні та цікаві, пов’язані з книгою. Наприклад: 

 – за допомогою ключа до шифру відгадати назву наступ-
ної зупинки — «Абонемент». Для завдання було обрано 
книгу Оксани Забужко «І знов я сідаю в танк», в якій 
знаходиться шифр та роз’яснення до шифру «Шифр 
містить номер сторінки, номер рядка та номер букви. 
Складіть з літер слово, що означає наступну зупинку». 
Наприклад: «С. 20; 2 абз.; 1 бук.» — це буква «А»; 

 – розв’язати ребус, наприклад: назва зупинки 
«Мистецтво» була представлена учасникам у вигляді 
ребуса, який було розроблено завдяки використанню 
відповідного сайту по складанню ребусів (rebus1.com); 
відшукати чорну скриню, в якій знаходився схований 
предмет — газета з підказкою; за допомогою QR-коду 
дізнатися назву відділу, до якого необхідно рухатись 
далі — інтернет-центр.
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Виконати ці та інші завдання командам допомагали 
книги, в яких можна було знайти підказки, наприклад — 
«Назвіть ім’я німецького вченого-зоолога, мандрівника, ав-
тора знаменитої науково-популярної роботи «Життя тва-
рин» та знайдіть цю книгу в алфавітному каталозі, запишіть 
шифр книги та зверніться до відділу, в якому її можна от-
римати. (Відповідь: Альфред Эдмунд Брем, відділ докумен-
тів з економічних, технічних та природничих наук. В цій 
книзі була схована підказка про місце знаходження папірця 
з частиною вислову філософа Цицерона). 

Наведені вище приклади показують, яким чином бібліо-
текарі підходили до розробки завдань квесту, що пропонува-
ли учасникам різноманітні форми та методи щодо їх розв’я-
зання. Найголовнішим у квесті є необхідність зацікавлення 
учасників гри та пропонування таких завдань, які можна 
виконати без проблем, спираючись на власні знання, еруди-
цію або надані підказки, але саме змагальний аспект, при-
таманний квесту, інтригує учасників та викликає бажання 
брати в ньому участь.

Проведення подібних квестів дозволяє бібліотеці в ігро-
вій формі не тільки популяризувати послуги та сервіси 
книгозбірні в цілому або окремого відділу, а й допомогти 
орієнтуватися в приміщенні бібліотеки новим читачам, за-
цікавити їх та показати, які переваги вони матимуть, кори-
стуючись можливістю відвідувати бібліотеку та її заходи. 
Квести заохочують до читання та інтелектуального розвит-
ку особистості.

Тематика квестів може бути різноманітною, головне — за-
цікавити учасників.

Працівники відділу документів з економічних, технічних 
та природничих наук розробили гру-квест з екологічної те-
матики — «Пригоди у царстві Природи». Метою заходу було 
залучення молоді до розв’язання екологічних проблем до-
вкілля; формування низки знань про природу (тварин, пта-
хів, рослин) та навичок поведінки людини на природі; вихо-
вання дбайливого ставлення до навколишнього середовища.
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Учасники квесту розв’язували інтелектуальні завдання 
і головоломки, відгадували загадки про рослинний і тва-
ринний світ, прослуховували аудіозаписи голосів тварин та 
птахів, просуваючись за маршрутним листом від однієї еко-
логічної станції до іншої.

Існує багато варіантів квестів: на час, на бали, на проход-
ження (хто дійде до фінішу), на швидкість та ін. Для цього 
квесту було обрано форму проведення «на бали». Тобто, за 
успішне виконання завдань на кожній станції учасники гри 
отримували фішки (бали). Дві команди та їх капітани ру-
шали у подорож з координаторами за своїми маршрутними 
листами з вказаними номерами станцій.

Квест — багаторівнева гра, яка має на меті змусити учас-
ників активізувати всі свої знання та досвід для виконан-
ня різних видів завдань. Враховуючи вік і стать, завдання 
були не тільки розумові, а й фізичні. Наприклад, у квесті 
«Пригоди у царстві Природи» крім інтелектуальних завдань 
був передбачений конкурс «Чисте довкілля» — станція № 
1, під час якого капітани обох команд із зав’язаними очима 
повинні не тільки зібрати побутове сміття в пакети, а й на 
дотик відсортувати окремо папір та пластик. Перемагала в 
цьому конкурсі команда, капітан якої назбирав більшу кіль-
кість сміття, і не помилився під час його сортування.

Активізувати свою уяву учасники мали змогу на станції 
№ 12 «Фантазія», з творчим натхненням вони створювали 
цікаві доробки з побутових відходів. На виконання завдан-
ня командам відводилося 10 хв, а матеріалами для твор-
чості були слугували пластикові склянки, виделки, ложки, 
пляшки, паперові серветки, скотч, дерев’яні палички від 
морозива та різнокольорові коктейльні трубочки. Учасники 
квесту дивували своєю винахідливістю, виготовляючи: кві-
ти з серветок та трубочок, годинник з пластикових тарілок, 
сніговичка та космічний корабель з пляшок та ін. 

Також юні екологи спробували себе в ролі шифруваль-
ників — розшифровували вислови про природу за допомо-
гою абетки знаків. За основу для абетки знаків було взято 
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український алфавіт і кожну букву позначали символом 
з латинського алфавіту чи знаками пунктуації. Особливо 
учасникам сподобався конкурс «Оголошення», в якому в 
жартівливій формі описувались різні звички та риси, при-
таманні тій чи іншій тварині. Учасники відгадували, яка 
пташка здатна замінити поламаний будильник, яка тварина 
може запросити на побачення в лісі, яка тварина завиває на 
місяць. На зупинці «Відгадайка» у мішечках знаходилися 
різні трави, назви яких треба було відгадати за їх ароматом. 
На зупинці «Чарівний дотик» у мішечках містилося насін-
ня рослин, назви яких потрібно було відгадати на дотик. 
На станції «Світ рослин» перед квесторами на столі були 
розкладені живі листочки різних дерев і кущів, а поруч на 
папірцях назви рослин, команди повинні були визначити, 
які листочки належать якій рослині. 

Квести пройшли жваво, цікаво, завдання виконувалися з 
азартом та запалом. Учасники гри швидко пересувалися, ви-
переджаючи один одного, бо кожній команді хотілося при-
йти до фінішу першою. Використовуючи свої знання в галу-
зі природничих наук та власний досвід, учасники пройшли 
13 станцій. На фінішній станції № 13 «Кінцева зупинка» 
координатори підрахували зароблені фішки (бали) та ви-
значили команду-переможця. Переможцем гри стала коман-
да, яка пройшла всі станції, набравши найбільшу кількість 
балів. 

Квест «Пригоди у царстві Природи» — це гра, в якій 
учасники мали змогу застосувати одночасно інтелект, фі-
зичні здібності, творчість та уяву. Такий метод гри дозво-
ляє навчити вирішувати нові, нетипові завдання, виявля-
ти ініціативу та лідерські якості. Ця ігрова форма — гарне 
тренування для пам’яті та уваги, яка вчить домовлятися і 
допомагати один одному, розподіляти обов’язки, діяти ко-
мандою. Перевагою квесту, як бібліотечного заходу, є те, що 
учасники бачать перед собою кінцевий результат — нагоро-
ду за правильні відповіді та винахідливість. Гарним завер-
шенням цього заходу став цікавий мультфільм з екологічної 
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тематики. Можна також запропонувати документальні філь-
ми про природу або фільми, що заохочують до шанобливого 
ставлення до навколишнього середовища. 

Апробація проведення квестів в бібліотеці довела, що 
ця форма роботи цікава користувачам, викликає інтерес та 
азарт, дозволяє отримати нові знання, формує лідерські яко-
сті та командний дух. Завдяки організації та проведенню 
таких заходів бібліотека стає популярним місцем, де завжди 
цікаво, водночас руйнуючи стереотипи сприйняття книгоз-
бірні виключно як місце для читання. У відвідувачів не-
одмінно залишаються гарні спогади та бажання відвідати 
бібліотеку знову.

Аліна Осокіна, 
завідуюча відділом документів

з економічних, технічних та природничих наук
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Вірт уа л ьні виставк и як д истанційна 
бібл іотечна послу га

Зростання популярності Інтернету та інтенсивне впрова-
дження нових інформаційних та комунікаційних технологій 
у бібліотечну практику висунули нові вимоги, змушуючи 
нас по-новому поглянути на традиційні бібліотечні функції. 
Використання мультимедійних технологій дозволило впро-
вадити інновації в традиційну діяльність бібліотеки — ви-
ставкову. 

Віртуальні виставки новий інформаційний продукт бі-
бліотеки, що представляється як сукупність традиційного 
книжкового і новітнього електронного способів презентації 
інформації.

У сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставка є 
ефективним інструментом не тільки надання доступу до ін-
формаційних ресурсів з різної тематики, а й ефективним 
засобом інформування дистанційних користувачів про фонд 
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бібліотеки. Дає можливість отримати доступ до будь-якого 
виду даних в будь-якому місці і в будь-який час.

Перевага віртуальних книжкових виставок — можливість 
уявити видання, не знімаючи їх з полиці. Надати корис-
тувачам книги, показані на виставці, і не обмежувати час 
існування експозиції.

На відміну від традиційної, віртуальна виставка надає 
бібліотекарам та читачам додаткові можливості:

 – використання інформаційних технологій дає можли-
вість дистанційного знайомства з виставкою як масово, 
так і в порядку індивідуального звернення;

 – масовість, на огляд може бути представлена необмеже-
на кількість книг;

 – варіативність, у будь-який час можна швидко поміня-
ти слайди і їх розташування, прибрати непотрібні або 
вставити нові, змінити колірну гаму, або загальний 
дизайн;

 – автономність, роботу виставки можна запускати в ав-
томатичному режимі, оснастивши її звуковим текстом 
і демонструючи без спеціального супроводу;

 – мобільність, найчастіше електронні виставки розро-
бляються (організовуються) як виїзні. Дуже зручно їх 
демонструвати в різних освітніх установах, аудиторіях, 
кабінетах, класах;

 – економічність, електронні виставки економлять місце. 
Немає необхідності працювати зі стелажами, стенда-
ми, виставковими шафами.

Завдяки можливості організації постійно діючих ви-
ставок, бібліотеки можуть створювати цикли віртуальних 
книжкових виставок, що діють одночасно.

У 2011 року наш відділ ініціював розміщення на сайті 
бібліотеки віртуальні книжкові виставки. На початку ініці-
ативи це були книжкові виставки Орхуського центру еколо-
гічної інформації, зараз цікаві і змістовні книжкові вистав-
ки відділу в цілому. 
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На даний час вже представлена інформація понад 80 
книжкових виставок. А також з 2012 року віртуально інфор-
муємо наших користувачів про нові надходження з еколо-
гічної тематики. 

Для віртуальних виставок використовують різноманітні 
підходи до їх організації, використовуємо традиційний — 
зображення обкладинок книг і анотацій видань. 

Але вже існують різні моделі віртуальних виставок, серед 
яких: фотовиставки; бібліобанер; виставки з аудіосупрово-
дом, виставки-«листівки» за окремим невеликим літератур-
ним твором; виставки-«ілюстрації» з «багатим» мульти-
медійним контентом, у тому числі аудіо — та відеорядом; 
розгорнуті виставки — з розділами, цитатами, ілюстрація-
ми, текстом, відео — та аудіоматеріалами;

В наступному році ми плануємо розширити інформацію 
і додати зміст, передмову до книги, період створення вистав-
ки, додавати інтерактивні посилання на інтернет та веббі-
бліографічні списки з теми. 

Для виконання цієї послуги відділ має матеріально-тех-
нічну базу. За рахунок коштів обласного Фонду охорони 
навколишнього природного середовища придбаний багато-
функціональний пристрій для сканування літератури, а та-
кож використовуються можливості фотосканера на смартфо-
ні. Ця програма безкоштовно завантажується на мобільний 
телефон через Play Market.

Фотосканер дає можливість робити сканування скоріше і 
якісніше, а також сканувати світлини, документи. 

Тож будемо застосувати нові технології для створення 
віртуальних книжкових виставок та покращувати обслуго-
вування користувачів. Запрошуємо інші відділи долучатися 
до організації цієї послуги.
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Тетяна Мартиненко, 
директор Петрівської районної 

бібліотеки для дорослих

Ді я л ьність бібл іотек  
зарад и розвитку громад и

Підбиваючи підсумки 2017 року, можна зробити висно-
вки, що він був доволі вдалим для бібліотек Петрівського 
району. Останніх кілька років ми помічаємо позитивну тен-
денцію у посиленні матеріально-технічної бази бібліотек ра-
йону, завдяки чому вони стають більш привабливими для 
своїх користувачів.

Приємні досягнення є у центральної районної бібліоте-
ки. Влітку минулого року було підписано тристоронню уго-
ду про соціально-економічне партнерство між Петрівською 
райдержадміністрацією, районною радою та приватним това-
риством «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». 

В рамках цієї співпраці у нас стартувала районна програ-
ма взаємодії «Майбутнє — спільна справа», яка була націле-
на на покращення умов життя та праці петрівчан. Було ого-
лошено конкурс на кращий проект з вирішення проблемних 
питань з 4 –х напрямків: житлово-комунальне господарство, 
освіта, культура і охорона здоров’я. Нажаль, ці сфери тра-
диційно є проблемними, фінансування не вистачає. Не була 
винятком і районна бібліотека.

Наша головна проблема полягала у застарілості комп’ю-
терної техніки. Робота інтернет-центру не може бути ефек-
тивною, якщо й ого техніці уже десять років. Такий 
комп’ютер не може впоратися з новими програмами та ви-
могами сучасного «продвинутого» користувача. 

Тож наш проект мав назву «Бібліотека — інформацій-
ний центр громади» і мав на меті оновлення комп’ютерно-
го парку нашої бібліотеки, а саме: придбання 2 оснащених 
комп’ютерів, багатофункціонального пристрою, принтер ко-
льорового друку та набір канцелярського приладдя. 
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Всього на реалізацію проекту нам потрібно було понад 
42 тис. грн. З них 21 тисячу надав гірничо-збагачувальний 
комбінат, 10 тис. — Петрівська районна рада, 9 тис. — міс-
цеві підприємці і понад 2 тисячі взято з нашого спецфонду. 

Завдяки такій фінансовій підтримці у районній бібліоте-
ці налічується 6 комп’ютерів, 2 багатофункціональних при-
строї, 2 чорно-білі і 1 кольоровий принтери, які допомага-
ють нам ефективніше задовольняти інформаційні потреби 
наших користувачів, збільшити об’єм платних послуг, залу-
чити нових користувачів, які охоче навчаються користува-
тися сучасними комп’ютерними технологіями, які роблять 
наше життя зручнішим та економлять наш час. 

Пріоритетним напрямком нашої роботи у проекті поряд з 
традиційними практичними заняттями з комп’ютерної гра-
мотності є доручення людей до користування онлайн-серві-
сами, такими як: шопінг в інтернет-магазинах, замовлення 
квитків, оплата комунальних послуг, реєстрація на ЗНО і 
навіть подання електронної декларації. Наш успіх надихнув 
кілька бібліотек, які участь у новому раунді даної програми. 

Районна дитяча бібліотека теж може похвалитися пози-
тивними змінами: тут було встановлено протипожежну сиг-
налізацію вартістю 20 тис. грн. та замінено решту вікон на 
металопластикові, також на 20 тисяч. 

По сільських бібліотеках теж можна простежити пози-
тивну динаміку. Звісно, не обійшлося без втрат: бібліотечна 
мережа району зменшилась на одиницю і налічує 20 біблі-
отек. У 2017 році було закрито одну з двох бібліотек у селі 
Новий Стародуб. Проте сільський голова запевнив нас, що 
це закриття подіє на краще. Буде одна бібліотека, яка пра-
цюватиме у зручному для людей місці повний робочий день, 
їй надане нове приміщення, у якому зараз проводиться ре-
монт та придбано нові меблі на суму понад 8 тис. грн. Те ж 
саме можна сказати про бібліотеку у селі Зелене, яка дов-
гий час була у нас проблемною, оскільки знаходилася у не-
придатному приміщенні. Тепер вона переведена до сільської 
ради, там зроблено ремонт, закуплено нові книги, у планах 
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придбання книжкових стелажів. Для Водянської бібліотеки 
сільська рада придбала стіл і стільці на 2,8 тис. грн.

Слід сказати, що минулий рік був вдалим у питаннях 
поповнення бібліотечних фондів. Річне надходження стано-
вить понад 4 тис. примірників, що значно перевищує надхо-
дження минулих років. 

За бюджетні кошти у сумі понад 60 тис. грн. поповнили 
свої фонди 10 бібліотек району. Другий рік поспіль районні 
бібліотеки після довгої перерви теж поповнили свої фонди 
на 5 тис. грн. кожна. А на Чечеліївську і Олександрівську 
бібліотеку сільська рада виділила по 15 тис. грн. кожній, що 
є для нашого району рекордною сумою, бо в основному сіль-
ські ради виділяють у середньому 3-5 тисяч на бібліотеку. 

Для передплати періодичних видань за рік використано 
майже 63 тис. грн. бюджетних коштів, з них 33 тис. припа-
дає на районні бібліотеки, решта 30тис. — на сільські.

До речі, очищення фондів у 2017 році — найбільше у 
порівнянні з попередніми роками і становить понад 30 тис. 
примірників літератури.

Збільшилася кількість комп’ютерної техніки і у сільських 
бібліотеках. Новий комп’ютер запрацював у Козацький сіль-
ській бібліотеці, а у Малинівській придбано ксерокс і кольо-
ровий принтер

Отже, за нашими висновками, 2017 рік був для бібліотек 
району досить вдалим. Сподіваємось, наступний рік буде ще 
кращим, адже в наших планах — ремонт читального залу 
дитячої районної бібліотеки, заміна вікон у ЦРБ, придбання 
фотоапарату, плазмового телевізора і нової літератури. 

Підтримка з боку органів влади та партнерських органі-
зацій робить роботу бібліотеки більш ефективною, а її ко-
ристувачів — більш задоволеними наданими послугами.
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Світлана Приймак, 
завідуюча відділом

соціокультурної діяльності
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Л ітній чита л ьний за л:  
5 рок ів змін на користь громад і

Саме зміни, постійні й неминучі, є домінуючим  
фактором розвитку суспільства в даний час.  

Жодного важливого рішення не можна ухвалити,  
не замислюючись не тільки про сучасний стан 

світу, але й про його майбутнє.
Айзек Азімов 

У статті висвітлено досвід ОУНБ ім. Д.Чижевського із 
запровадження Літнього читального залу під відкритим не-
бом, який з роками став осередком культурного життя та 
неформального центру інтелектуального розвитку громади 
міста Кропивницький.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижев-
ського останніми роками активно увійшла у динамічний 
процес змін в роботі. Зі змінами бібліотеки як соціального 
суб’єкта, який діє у системі оточуючих соціальних зв’язків 
та зовнішніх ситуацій, об’єктивних причин, відбулися і дея-
кі зміни у внутрішній організації, які пов’язані з особливос-
тями надання інформаційних послуг для жителів громади. 
Вони зроблені з метою органічного поєднання різновектор-
ного курсу у нашій діяльності. Разом з розвитком новітніх 
технологій, створення електронного контенту як основної 
базової частини бібліотечного обслуговування — інформа-
ційного, активно розвивається культурно — комунікативний 
напрямок. Усі відділи бібліотеки долучилися до масової ро-
боти, яка видалася різноаспектною, багатовимірною, дуже 
різноплановою. Яскравим прикладом цьому є відкриття літ-
нього читального залу просто неба, який успішно і стабільно 
діє з 2012 року спочатку в Кропивницькому міському парку 
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«Ковалівський», а згодом на прибудинковому майданчику 
обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського.

Основною метою створення літнього читального залу 
стала нагальна потреба змістовного наповнення літнього до-
звілля кропивничан та гостей міста у багатолюдних місцях 
відпочинку як то міський парк чи затишний бібліотечний 
майданчик. Проте ця ініціатива має не лише розважаль-
не завдання, але і є засобом поширення читання і книги 
як важливої складової в сімейних формах дозвілля; розши-
рення кола інтересів громадян, здобуття ними нових знань; 
сприяння неформальній освіті; підвищенню рівня комфорт-
ності міського середовища; активізації бібліотек, пошуку 
ними нових, нестандартних форм роботи на користь місце-
вої громади.

Літній читальний зал працює щосуботи, протягом червня 
— вересня кожного року. Залученими консультантами ста-
ли працівники усіх відділів бібліотеки (три-чотири фахівці 
надають ті ж інформаційні послуги, що й у стаціонарному 
приміщенні: видача в тимчасове користування книг і жур-
налів, проведення творчих зустрічей, майстер-класів з різ-
них технік декоративно-ужиткового мистецтва; організація 
розвиваючих ігор, зокрема шахів і шашок, конкурсів, літера-
турних вікторин тощо). 

Літнього суботнього вечора кожен бажаючий, будь-то 
мешканець чи гість нашого міста, зручно розташувавшись за 
столиком, може переглянути нові книги і свіжі журнали на 
будь-який смак. Різноманітний асортимент запропонованих 
видань підбирається з фондів відділів бібліотеки, аби літе-
ратура була представлена на всі смаки. Тут і нова українська 
книга — сучасні бестселери, краєзнавчі видання, новинки 
про дизайн, туризм, пізнавальні книги про живу природу та 
країни світу; і книги особистісного розвитку, психологічної 
тематики, порадники, актуальна періодика та ін. Тут, під 
відкритим небом літнього читального залу, бібліотекарі — 
консультанти надають рекламну інформацію про бібліотеку, 
її новітні послуги, збирають побажання найбільш активної 



– 141 –

категорії присутніх про потребу в необхідній інформації, 
яку, наприклад, можна завантажити на електронні книги 
(рідери). 

Літній читальний зал насамперед орієнтований на попу-
ляризацію читання та рекламу книги. Протягом літа 2016 
року кожної суботи дорослі та маленькі кропивничани зу-
стрічалися з улюбленими книжковими героями, і ці зустрі-
чі були креативними та несподіваними — квест, фотосесія, 
автограф письменника та інші. Згідно з обраним твором 
були представлені виставки різних видань, цінні авторські 
переклади (бо більшість видань — світова класика) і на-
віть оригінальні інсталяції за мотивами твору. Таким чином 
були презентовані казка Льюіса Керрола «Аліса в країні 
див», твори Ш.Бронте «Джейн Ейр», Ж.Верна «Навколо сві-
ту за 80 днів», М.Гоголя «Миргород», Ч.Діккенса «Пригоди 
Олівера Твіста», «Історія речей. Дитяча енциклопедія», А. 
Конан-Дойля «Етюд у ясно-червоних кольорах», Е.Портер 
«Поліанна», Р.Распе «Пригоди барона Мюнхаузена» та інші. 
У 2017 році презентації однієї книги перетворилися на від-
криття серій, наприклад, кращі романи серії «Коронація 
слова» або «Роман з містом», презентація художньо-мис-
тецьких видань про міста України.

Найбільш запитуваною і популярною послугою серед 
відпочиваючих дорослих і дітей є безкоштовні творчі май-
стер-класи, де бібліотекарі разом із запрошеними майстрами 
декоративно-ужиткового мистецтва вчать відвідувачів влас-
норуч виготовляти різноманітні прикраси — ручні брасле-
ти, витинанки, вишивки та інші ексклюзивні речі. Одним з 
яскравих відкриттів  для тих, хто цікавиться культурою та 
традицією українського народу, стала — презентація місце-
вої майстрині Олени Мединської всеукраїнського проекту 
«Лялька в культурі українців», мета якого — відродження 
української народної ляльки. Разом з майстринею кропивни-
чани створювали ляльку з тканини чи серветки, як це давно 
робили бабусі, пригадували свої цікаві історії, пов’язані з 
ляльками та іншими іграшками дитинства. А ще майстриня 
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на прикладі власних реконструкцій показала, як саме ви-
глядала традиційна українська лялька 100 років тому. 

Те, що така інновація як Літній читальний зал під від-
критим небом потрібна місцевій громаді, зазвичай доведено 
практикою: з 1 червня по 30 вересня відбувається близько 
13-15 виходів: пропозиція книг/періодики для читання і про-
ведення відкритих вуличних масових заходів, де послугами 
охоплено понад тисячу містян протягом сезону. Люди звика-
ють до пропонованих послуг, є навіть постійні відвідувачі. 
Рекордними зазвичай стають свята: 1 червня, 28 червня, 24 
серпня і 1 вересня, коли одночасно протягом дня надаються 
повноцінні інформаційні послуги близько ста особам — до-
рослим і дітям. Як позитивне слід відзначити стрімку попу-
лярність цієї послуги серед громади. Безліч заходів, що про-
водяться бібліотекарями-консультантами, урізноманітнили 
відпочинок дітей і дорослих загалом у Кропивницькому і, 
зокрема, в міському парку, який поки що не має достатньої 
інфраструктури для безкоштовного проведення дозвілля. 

Бажання розширити спектр інформаційних послуг спри-
яло появі в літньому читальному залі такої затребуваної 
складової як кінозал під відкритим небом. Саме це стало 
причиною зміни розташування залу, який у 2017 році було 
перенесено на прибудинковий бібліотечний майданчик, де 
є технічні можливості демонстрації фільмів просто неба. 
Влітку 2017 року в рамках Фестивалю Європейського кіно 
за сприяння партнера бібліотеки — української дистриб’ю-
торської  компанії «Артхаус трафік» — відбулося сім по-
казів кращих фільмів останніх років, знятих в країнах ЄС, 
фільмів-подій: призерів Канського кінофестивалю, хітів 
європейського прокату, номінантів на премію «Оскар» за 
кращий неангломовний фільм. Кінопокази проводилися без-
коштовно, таким чином кропивничани могли переглянути 
сучасні фільми.

Звісно, були певні складнощі, пов’язані з недостат-
нім матеріально-технічним забезпеченням функціонуван-
ня літнього залу, який набував все більшої популярності 
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і затребуваності. Тож довелося шукати шляхи вирішення 
проблеми. Громадська організація ОЖІЦ у партнерстві з ко-
мунальним закладом »Обласна універсальна наукова бібліо-
тека ім. Д.І.Чижевського» подавала проекти «Бібліотека про-
сто неба» і «Локація mix-відпочинку з творчою програмою 
«ЛІТО -Forever» — якісне дозвілля для громади» на конкурс 
місцевих проектів, який був двічі підтриманий (2012, 2017 
рр.). Перемога в проекті покращила матеріальне забезпечен-
ня та «візуальне оформлення» даної ініціативи. Отримавши 
необхідне обладнання — лофт-меблі, стільці, столи, намет, 
контейнери та стелажі для книг, ігрові комплекти та ма-
теріали для майстер-класів, бібліотека не тільки виконує 
роботу більш якісно, але й робить свої послуги візуально 
привабливішими, більш сучасними, такими, що працюють 
на покращення іміджу міста та сприяють підвищенню рівня 
комфортності міського середовища.

Отже, запровадження літнього читального залу змінило 
графік роботи бібліотеки. А саме, кожної суботи літній чи-
тальний зал працює з 14.00 до 20.00. У зв’язку з тим, що 
зазвичай літньої пори у місті мало розважальних заходів, 
бібліотечний літній читальний зал, який стабільно працює 
кожної суботи (виключаючи особливо холодні та дощові ви-
хідні), за змістом і наповненням приваблює значну частину 
кропивничан, як дорослих, так і малечу, які не мають мож-
ливості проводити безкоштовне якісне та корисне дозвілля. 

Таким чином, інформаційна послуга, яка надається з 
2012 року, в 2017 році трансформувалася в потужний комп-
лекс заходів «Бібліотечне надвечір’я» (літературні презен-
тації і зустрічі з творчою спільнотою письменників, поетів, 
музикантів; майстер-класи з різних технік рукоділля; кіно-
театр під відкритим небом тощо), які сприяють створенню 
осередку культурного життя та формування неформального 
центру інтелектуального розвитку громади. 

Досвід ОУНБ ім. Д.Чижевського із запровадження літ-
нього читального залу показав, що потреби відвідувачів змі-
нюють його формат. Якщо у 2012 році зал працював лише 
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в режимі книжкових виставок, то через 5 років колектив 
бібліотеки створив потужну активну дозвіллєву зону, яка 
постійно розвивається. Проте єдине залишається незмінним 
— це книга як основний бібліотечний ресурс. Намагаючись 
«наблизити» книгу до читача, бібліотека переслідує висо-
ку мету — повернути нашому суспільству втрачений статус 
найбільш читаючої нації, зробити читання щоденною по-
требою, зблизити батьків з дітьми під час спільного прове-
дення дозвілля. І варто відзначити, що цей поступ призвів 
до подальшого розвитку бібліотеки, а зустрічі в літньому 
читальному залі стали початком великої дружби жителів 
громади Кропивницького з обласною універсальною науко-
вою бібліотекою ім. Д. Чижевського.

Ірина Рєзнік, 
завідуюча відділом обслуговування користувачів 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Інформаційна д і я л ьність бібл іотек и  
з питань євроінтеграції

Сьогодні бібліотека є, з одного боку, центром громадсько-
го життя регіону, з іншого — головним регіональним інфор-
маційним центром. Поява Центру європейської інформації 
зумовлена потребою у підвищенні обізнаності громадськості 
Кіровоградщини про різні аспекти європейської інтеграції. 

Відкриття Центру європейської інформації (далі ЦЄІ) 
відбулося в жовтні 2006 року у відділі обслуговуван-
ня користувачів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського за сприяння 
Міжнародного фонду «Відродження». 

Головною метою його діяльності є надання широкого 
доступу до інформаційних ресурсів з питань європейської 
інтеграції та поширення знань про засади функціонування 
Європейського Союзу, діяльність керівних інституцій ЄС, 
відносини між Україною та ЄС, політику європейської інте-
грації України та європейські цінності.
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ЦЄІ здійснює функцію інформування населення про 
новини ЄС, кращий досвід європейських країн, проводять-
ся різноманітні зустрічі з популяризації знань про країни 
Європи, їх культуру та традиції, вікторини, вебінари, інте-
лектуальні заняття на теми Європи, інтерактивні подорожі, 
фестивалі, покази фільмів, постійно оновлюються книжкові 
виставки та багато інших цікавих заходів. До ЦЄІ часто 
звертається за консультаціями молодь. 

Серед найбільш популярних заходів — щорічне відзна-
чення Дня Європи. В Україні це свято сприймається як 
спосіб приєднання до європейських цінностей, яких дотри-
муються в Європейському Союзі. Традиційно святкування 
відбувається в форматі фестивалю, на якому національні 
товариства та євроклуби з усієї області представляють кра-
їни ЄС, особливості їх історії, культури, традиційної кухні 
тощо. Кожного року в день «Єврофесту» один з парків міста 
перетворюється на Європейське містечко, де можна відвіда-
ти тематичні майстер-класи, ігрові та інформаційні палатки, 
стати учасником квесту. 

Одним з таких майданчиків європейського містечка стала 
інформаційна палатка нашого ЦЄІ. Так гості свята змогли 
перевірити свої знання у євро — вікторині, поспілкуватись 
на теми євроінтеграції та взяти участь у конкурсі малюнків, 
а також отримати інформаційні буклети про захист прав 
людини, можливостей освіти в Європі та правил безпечної 
подорожі за кордон.

Вже кілька років поспіль в рамках відзначення Днів 
Європи проходять міжрегіональні веб-конференції, які 
з’єднують у спілкуванні на актуальні теми міста України. 
Сьогодні відеозв’язок є поширеним інструментом сучасної 
комунікації і використовується в різних галузях для покра-
щення взаємодії між людьми, що спільно працюють над од-
нією проблемою. Так, веб-конференція «Європеїзація укра-
їнського міста», організована Мережею центрів європейської 
інформації України, Сіверським інститутом регіональних 
досліджень та Чернігівським центром перепідготовки та 



– 146 –

підвищення кваліфікації кадрів, надала можливість гро-
мадським діячам, краєзнавцям, науковцям, представни-
кам органів місцевого самоврядування та сфери туризму, 
журналістам а також користувачам бібліотек з Чернігова, 
Кропивницького, Львова, Миколаєва та Херсона поспілку-
ватись на теми стратегічного планування міст та підвищен-
ня їх комфортності для мешканців та гостей. 

Резонансною подією для м. Кропивницький стало про-
ведення з 22 червня по 7 липня 2017р. в ОУНБ ім. Д. 
Чижевського Фестивалю європейського кіно. Бібліотека 
стала одним із майданчиків цього Фестивалю, організова-
ного за підтримки представництва Європейського Союзу в 
Україні, який запропонував українському глядачу ближче 
познайомитися з найкращими фільмами останніх років, зня-
тими у країнах ЄС. До програми Фестивалю європейського 
кіно увійшли фільми-події: призери Каннського кінофес-
тивалю, хіти європейського прокату, номінанти на премію 
«Оскар» за кращий неангломовний фільм. Одна з найбільш 
касових картин французького прокату — біографія Жака-Іва 
Кусто «Одіссея» режисера Жерома Салля та багато інших.

На відкриття завітали близько 100 осіб різних вікових ка-
тегорій, від молоді до людей поважного віку, які поділяють 
європейські цінності. Серед них були і партнери бібліотеки 
з організації Фестивалю — представники Громадської моло-
діжної організації «Мрійники» та її лідер Віталій Хотєєв, а 
також ЗМІ.

Один з кіносеансів Фестивалю Європейського Кіно від-
бувся в рамках вуличної акції «Бібліотечне надвечір’я» у 
кінотеатрі під відкритим небом. В рамках Фестивалю від-
булося сім показів кращих фільмів останніх років, знятих 
в країнах ЄС. 

На прибібліотечному майданчику зустрілися поцінову-
вачі європейського мистецтва кіно, щоб подивитися одну з 
найбільш касових картин французького прокату — біографію 
Жака-Іва Кусто «Одіссея». Фільм зібрав не тільки постій-
них шанувальників кіносеансів у бібліотеці, а й випадкових 
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перехожих, які зацікавились незвичною подією. Глядачам 
сподобалась вільна і приємна атмосфера нашого кінотеатру. 
Формат кіноперегляду під відкритим небом стає все більш 
популярним серед відвідувачів бібліотеки та жителів нашо-
го міста. Адже можливість приємно і корисно відпочити літ-
нього суботнього вечора, ознайомитись з новинками кіно та 
поспілкуватись. Протягом двох тижнів фестиваль відвідали 
близько 500 людей різного віку. Глядачі, котрі відвідували 
кінопокази, говорили, що їх цікавить сучасне європейське 
кіно як одна з можливостей зрозуміти і долучитися до єв-
ропейської культури.

 Цікавою є також форма проведення заходу у форматі 
«Жива книга», який спрямований на створення неформаль-
ного середовища спілкування. «Книжками» виступають 
люди, які можуть зацікавити аудиторію, відкрити в процесі 
спілкування своє світосприйняття та життєві позиції, поді-
литись досвідом. Такі заходи дуже позитивно впливають на 
людей, проходять цікаво та насичено, залишають гарні вра-
ження та сприяють емоційному зближенню людей. Такими 
«Живими книгами» виступили тренер шахового клубу 
А.І.Ільяшенко та А.М. Мехеда.

Також цікавою є форма проведення заходу у фор-
маті дружніх зустрічей із цікавими людьми, які були 
за кордоном, тому в минулому році було започатковано 
цикл «Подорожуючи світом». Пізнавальною була зустріч 
«Подорожуючи Польщею» за участі слухачів курсів з ви-
вчення польської мови, під час якої учасники за допомогою 
презентацій мандрували по країні, розповідаючи про куль-
туру та традиції Республіки Польща, віртуально відвідуючи 
її міста та старовинні замки. Розповіді велися польською 
мовою та ілюструвалися відеофрагментами. Звучали поль-
ські пісні та вірші. Було презентовано книжкову виставку, 
присвячену темі зустрічі.

З метою привернення уваги громадськості до актуальних 
для українського суспільства проблем з подолання насиль-
ства в сім’ї, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків, 
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недопущення випадків насильства над дітьми та підлітками, 
підтримуючи акцію «16 днів проти насильства» (25 листо-
пада — 10 грудня), ініційовану Першим всесвітнім інститу-
том жіночого лідерства 1991 р. в ЦЄІ було проведено комп-
лексний інтерактивний захід «Моя родина без насильства». 
В ході заходу була презентована одноіменна фотовиставка, 
надана департаментом соціального захисту населення ОДА 
в рамках проекту «Моє щастя — моя родина».

На зустріч із школярами були запрошені представники 
патрульної поліції м. Кропивницького, які розповіли дітям 
про актуальність проблеми подолання насильства, види на-
сильства, як не стати жертвою, як себе поводити в ситуа-
ціях, пов’язаних з цією проблемою, коли і до кого в таких 
випадках звертатися. Учасникам заходу було запропоновано 
перегляд мультиплікаційної стрічки «Man», в якій розкри-
ваються причини насильства та їх наслідки. 

Європейський парламент прийняв рішення визначити 
2018 рік як рік Культурної Спадщини Європи. Культурна 
Спадщина — це частина нашого життя. Це не тільки мисте-
цтво, історія та література, а й фільми, які ми дивимось, їжа 
та багато речей, які винайшли європейці. Тому ЦЕІ також 
працює над підвищенням обізнаності з питань Культурної 
Спадщини Європи: експонується книжкова виставка 
«Інтелектуальна спадщина Європи» із циклу виставок 
«Європа: духовність та культурні надбання», де представ-
лені цікаві матеріали про європейських винахідників. Дана 
виставка оновлюватиметься протягом року. Працівники від-
ділу підготували цікаве інтелектуально-пізнавальне заняття 
«Винаходи європейців».

В 2018 році наш ЦЄІ продовжує виконувати свої функції 
з інформування та для популяризації європейської культури 
та традицій.

5 березня на базі Центральноукраїнського державного пе-
дагогічного університету ім. В.Винниченка, було відкрито 
Інформаційний центр Європейського Союзу. Це один із 25 
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центрів, відкритих Представництвом Європейського Союзу 
в Україні.

Інформаційні центри ЄС розповсюджують інформацію 
про ЄС та його політику, надаючи допомогу університетам 
та науково-дослідницьким центрам у навчанні студентів та 
дослідницьких роботах щодо європейської інтеграції, а та-
кож сприяння участі студентів у дебатах з європейських пи-
тань.

Участь у відкритті Центру взяли прес-аташе Представ-
ництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік, рек-
тор Центральноукраїнського педагогічного університету 
ім. В. Винниченка Олег Семенюк, а також документаліст 
відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні 
та Олександр Білоус, декан факультету іноземних мов, на 
базі якого власне і запрацював Інформаційний Центр Ірина 
Стаднійчук. 

 • Відкриття Центру у нашому університеті є знако-
вим кроком на шляху до євроінтеграції України і 
Кіровоградщини та підкреслює роль у цьому про-
цесі вищих навчальних закладів, — зауважив Олег 
Семенюк. 

 • Ми вже призначили керівника Центру, ним буде 
Олександр Леонідов, і продумали серію інформа-
ційних заходів для студентів та викладачів з питань 
діяльності Європейського Союзу, відносин України 
з ЄС, а також презентації освітніх програм ЄС 
для студентів та молодих науковців, — розповідає 
Олександр Білоус.
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Оксана Сєргєєва, 
завідуюча відділом документів іноземними мовами 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Від д і л доку ментів іноземни ми мова ми: 
л а маємо стереотипи!

Разом із стрімким розвитком цифрових технологій бі-
бліотека продовжує розвиватися, триває і пошук шляхів 
спілкування з громадою за межами її традиційної ролі — 
бути сховищем інформації та забезпечувати доступ до неї. 
Сьогодні бібліотеку все частіше розглядають як комуніка-
ційний центр, що поєднує різні технологічні сервіси, які 
задовольняли б цілу низку соціальних потреб. Ця тенден-
ція пропонує бібліотеці заново оцінити те, що вона може 
дати користувачеві, і побачити, які нові можливості вона 
може в собі відкрити. І відділ документів іноземними мо-
вами Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. 
Чижевського не є винятком.

У 2016 році відбувся технологічний прорив в роботі нашо-
го відділу — відкриття креативного простору «MakerSpace». 
Що ж це таке? «MakerSpace» — це простір, де можна кори-
стуватися обладнанням, спілкуватися з однодумцями і при-
думувати дивовижні винаходи. Це місце, де можуть ство-
рювати проекти своїми руками або за допомогою техніки і 
певних програм й розвивати свій креативний, інноваційний, 
підприємницький, науковий потенціал. Мейкери об’єдну-
ються і створюють творчі майстерні.

Креативний простір «MakerSpace» також позиціонує су-
часну бібліотеку як місце створення та винаходів замість 
споживання і поглинання. Це відкриває значні перспективи: 
бібліотека все менше стає сховищем книг або інформації і 
все більше — центром участі в громадському житті, про-
понує інноваційні форми обслуговування і навчання, пе-
ретворюється в лабораторію винаходів і нових ідей. В іде-
алі, «MakerSpace» — це простір, в якому відвідувач може 
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здійснювати свої проекти, скориставшись пристроями і про-
грамами, наданими мейкерспейсом.

Ми пропонуємо нашим користувачам маленьку країну 
чудес ІТ-технологій — 3D-сканування і 3D-друк. Під час на-
ших зібрань ми говоримо про історію створення, принципи 
роботи та можливі галузі застосування 3D-пристроїв, про-
грамне забезпечення, 3D-моделювання та прототипування. 
Далі разом з нашим IT-спеціалістом створюємо 3D-модель і 
відтворюємо її на 3D-принтері та всі разом спостерігаємо за 
роботою 3D — принтера і, в решті решт, можемо відчути на 
дотик видруковану поробку. Сьогодні наша IT-країна чудес 
поповнилася невгамовним роботом Спаркі та його друзями. 
І тепер в наших планах — створення клубу робототехні-
ки!!! Можливо ці нові знання й навички допоможуть нашим 
наймолодшим користувачам не просто опанувати найновіші 
технологічні пристрої, а, можливо, знайти своє покликання.

А як вам ідея організації цифрової звукостудії?! Для цьо-
го придбали, власне, Digital Piano Yamaha DGX-650 та по-
тужний комп’ютер iMac 21,5 ME086UA/A. Це обладнання 
надало можливість нашим користувачам і нам не тільки за-
йматися творчістю, а ще й опановувати нові навички робо-
ти з музичними, звуковими та відеоредакторами. Зокрема, 
ми разом з нашими користувачами намагаємось опанувати 
таке:

 – композицію та запис музичних роликів;
 – озвучування та музичний супровід відеороликів; 
 – додавати та редагувати звукові доріжки до відзнятого 
відео (накладати фонову музику, створювати ефекти 
«затухання», адаптувати гучність тощо);

 – змінювати швидкість програвання відео (наприклад, 
для того, щоб за 10 хвилин показати роботу, яку ви 
виконували протягом години);

 – додавати музичні заставки до відео (наприклад, приві-
тальний перший кадр);

 – додавати звукові чи музичні ефекти переходу.
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На додаток ми надаємо можливість нашим користувачам 
опанувати певною кількістю спеціальних додатків, призна-
чених для навчання, дистанційного управління, гри і напи-
сання музичних творів. До того ж існує можливість підклю-
чити звичайний USB кабель від цифрового фортепіано до 
смартфона чи планшета, що дозволяє розширити творчі та 
технічні можливості для наших користувачів.

А для наймолодших відвідувачів ми пропонуємо Kinect-
майданчик! Захоплюючий з першої секунди, Kinect всіх 
піднімає, щоб рухатися, сміятися і підбадьорювати один од-
ного. Хочеш повеселитися разом з другом? Просто приходь 
до нас та грай! 

Гра Kinect Sports — містить шість веселих спортивних 
дисциплін і перенесе Вас із звичайної кімнати на неймовір-
ний стадіон! Стань контролером і грай в боулінг, пляжний 
волейбол, настільний теніс, футбол, займайся легкою атле-
тикою і боксом!

Гра Kinect Adventures — гра, яка гарантовано змусить 
тебе рухатись і дозволить грати зовсім по-новому. Разом з 
друзями ви можете стрибати, ухилятися і прокладати собі 
шлях під час гостросюжетних пригод в екзотичних місцях.

З сенсором Kinect тіло контролює гру. Боріться за вижи-
вання обома руками! Грою можна керувати за допомогою 
рухів тіла. Kinect реагує на ваші рухи. Якщо потрібно вда-
рити, то бийте! Якщо потрібно стрибнути, стрибайте! Щоб 
активізувати сенсор, не потрібно ніяких дротів і підключень, 
лише змахніть рукою. Після чого Ви зможете розпочати гру. 
Такого драйву ви ще не відчували, граючи в інші ігри!

Я передбачаю скептичні усмішки і питання: «Чому в 
бібліотеці? І навіщо їм це потрібно? Вони, напевно, хоч в 
такий спосіб намагаються привернути до себе увагу!» Я ду-
маю, що це не так! І справа не тільки у збільшенні кілько-
сті користувачів, яким просто цікаво подивитися на сучасні 
технологічні фішки в бібліотеці. А й у тому, що наше сус-
пільство може виграти в результаті розповсюдження такої 
мережі мейкерспейсів. Як на мене, основна вигода полягає 
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в розвитку інноваційно орієнтованої інтелектуальної куль-
тури. А, просто кажучи, це означає, що люди мають біль-
ше можливостей для реалізації сучасних проектів та ідей. 
І що найважливіше, в місті Кропивницький існує загаль-
нодоступний креативний простір «MakerSpace» при відділі 
документів іноземними мовами, де можна виготовляти, екс-
периментувати, вдосконалювати, раціоналізувати…

Мотивує нас, напевно, те, що такі проекти вже успіш-
но реалізовують в інших бібліотеках і не тільки далекого 
зарубіжжя, а і в українських також. Тому жодне минуле 
або недофінансування не можуть стати нам на заваді чи 
виправданням, коли є чудова можливість писати проекти і 
отримувати гранти!

Зрештою, завтра точно настане. Питання тільки: яке? 
Таке, яким ми його «приготуємо» сьогодні! Чи не так? Бо, 
як свідчить практика, бібліотечні програми зі створення 
креативних просторів можуть стати головною стравою ан-
тикризового меню бібліотеки, яка бачить своє майбутнє в 
інноваціях.

Технічне обладнання відділу та нашої IT-країни чудес 
отримано за рахунок участі в проекті Посольства США в 
Україні «Вікно в Америку», який працює при відділі вже 
17 років з метою надання актуальної інформації про США. 
ІРЦ «Вікно в Америку» є місцем для проведення різнома-
нітних заходів. Регулярні виступи американських фахівців, 
працівників Посольства, науковців програми Фулбрайт, до-
бровольців Корпусу Миру, тренінги, інформаційні сесії, фо-
товиставки, лекції, презентації американських фільмів.

В рамках цього проекту активно працюють клуби розмов-
ної англійської мови, тому що сприяння оволодінню англій-
ською мовою — є наступним нашим пріоритетом. В цьому 
нам допомагають наші давні партнери, які вже стали нашими 
друзями, — волонтери Корпусу Миру США. Власне, вони й 
стали обличчям і натхненниками наших розмовних клубів. 
Під час засідань всі охочі мають змогу спілкуватися з но-
сіями мови, підвищувати свій рівень англійської. Заняття 
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проходять у вигляді тематичних засідань та вільних диску-
сій на певну тему. З 2017 року ми маємо власного волонтера 
Гейл Нілі. Вона працюватиме з нами до травня 2019 року та 
опікуватиметься роботою ІРЦ «Вікно в Америку», роботою 
клубів, організацією різноманітних програм та написанням 
проектів.

Інший напрямок оволодіння мовою — традиційні настіль-
ні ігри (англійською та німецькою) «Scrabbles»/ «Скрабл», 
«Apples to Apples»/ «Яблука до яблук», «Monopolia»/ 
«Монополія», «Halli Galli»/ «Халлі Галлі», «Bilder Bingo»/ 
«Бінго» та інші. Ми зрозуміли, що в такий спосіб можливо 
не тільки повторити вже знайому лексику, а й вивчити ба-
гато нових слів. Висновок був такий — це один із найефек-
тивніших методів вивчення англійської мови. Таким чином 
ми влаштовуємо ігрові вечори.

І я сподіваюсь, що всім, хто до нас приєднався і ще при-
єднається, іноземна мова не буде здаватися такою складною. 
Тому, що дорогу здолає тільки той, хто йде! Чекаємо на вас 
кожного дня — буде цікаво, весело та креативно!
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Оксана Ткаченко,
заступник директора з основної роботи

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Змінюється світ…Змінюються бібл іотек и 
(Досвід ОУНБ ім. Д.І. Чижевського про діяльність  

у 2017 році)

«Світ змінюється. Бібліотеки перестали виконувати роботу 
зберігача інформації, тому або їх не буде взагалі, 

 або знайдуть собі нове заняття»
Анна Рьош, німецький бізнес-аналітик

Соціальні інститути, до яких відносяться бібліотеки — 
рухливі організації: вони виникають як механізми вирішен-
ня певної суспільної потреби і повинні пристосовуватися 
відповідно до нових умов життя. Сучасне суспільство потре-
бує вироблення і використання способів реалізації творчих 
здібностей людей, їх духовного потенціалу, здійснення уяв-
лень про неминущі людські цінності: свободу, демократію, 
громадянські та політичні права, справедливість суспільно-
го устрою тощо. Саме на ці вектори має бути спрямована 
діяльність бібліотек в умовах суспільних перетворень.

Бібліотека як соціальний інститут, будучи відносно стій-
кою формою організації соціального життя, має активно змі-
нюватись технологічно, відповідати вимогам громади, запи-
там на інформацію, забезпечувати сучасні комфортні умови 
доступу до знань. Разом з тим персонал бібліотеки має бути 
активним до сприйняття нових знань, нових компетенцій 
та мати відповідні сучасні критерії оцінки своєї діяльності. 
Тільки в цьому випадку бібліотеки стають життєздатними 
до вирішення нових завдань, забезпечення нового рівня ін-
формаційних можливостей суспільства.

Ще й до цього часу ми аналізуємо нашу роботу, в якій 
визначальними для забезпечення нашої заробітної плати є 
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три основних критерії — користувачі, відвідування та кни-
говидача. 

Аналіз виконання основних показників діяльності біблі-
отеки у 2017 році свідчить про позитивну динаміку щодо їх 
виконання відповідно до плану. У порівнянні з 2016 роком 
збільшилися показники з відвідування та книговидачі.

Роки Користувачі Відвіду-
вання

Книго-
видача 

Фонд 
бібліотеки

2017 36979 183933 723412 790054

2016 37705 182189 722141 791010

2015 37500 177271 721213 792500

Показник запису користувачів за єдиною реєстрацією 
становить 13039 осіб, що є на 23 особи більше, ніж у поза-
минулому році. 

Показник видачі документів — понад 723 тисячі, є до-
статньо високим як для традиційних документів. Хочу під-
креслити, що усі кількісні критерії для отримання відповід-
ної І категорії з оплати праці на 2018 рік виконані.

Для тих, хто надає перевагу читанню або отриманню 
інформації в електронному та віддаленому форматах, ми 
робимо он-лайн каталог, наповнюємо тематичні розділи 
веб-сайту бібліотеки та продовжуємо створювати цифрову 
бібліотеку. 

До електронних баз даних та он-лайн каталогу бібліотеки 
протягом минулого року внесено 151554 записи. Працівники 
відділів каталогізування та зберігання основного фонду за-
вершили великий важливий етап роботи з ретроконверсії 
карткового каталогу основного фонду зберігання докумен-
тів. Можна привітати наших колег із завершенням цього 
процесу, адже робота з ресистематизації основного фонду 
продовжується постійно. До електронного каталогу вносять-
ся нотні видання, які є в наявності у бібліотеці, а також 
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здійснюється ресистематизація книг, які зберігалися у фо-
нді і були систематизовані за таблицями Троповського.  
З серпня 2017 року відділ каталогізування перейшов на сис-
тематизацію документів за міжнародною системою катало-
гізації УДК.

 Працівники відділу інформаційних технологій та 
електронних ресурсів активно поповнюють «Цифрову біблі-
отеку», яка налічує 595 повнотекстових видань переважно 
місцевих авторів та приватних колекцій, а також документів 
історичного характеру. Працівники відділу рідкісних і цін-
них документів постійно поповнюють електронний читаль-
ний зал, до якого у минулому році внесено 8 видань з фонду 
відділу об’ємом 1256 оцифрованих сторінок.

Хорхе Луїс Борхес вважав, що бібліотека — це безмеж-
ний космос, в якому кожна книга розповідає про всі інші. 
У його інтерпретації бібліотека — безмежна і періодична. 
В той же час бібліотека забезпечує навігацію в світі ін-
формації. Сучасна бібліотека є майданчиком для широко-
го застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 
Інтегруючись в систему безперервної освіти, вона сприяє 
впровадженню в суспільну практику сучасних і необхідних 
навичок пошуку, освоєння, оцінки та переробки докумен-
тованого знання. Тому довідково-інформаційне обслугову-
вання користувачів бібліотеки та інших мешканців регіону 
залишається однією з основних функцій.

На запит користувачів працівниками відділів обслуго-
вування бібліотеки виконано 16419 бібліографічних довідок 
(18148 — 2017 р.). Поступово з кожним роком показник бі-
бліографічного обслуговування знижується. Але залишаєть-
ся вагомою частина бібліографічних довідок, на виконання 
яких використовувався Інтернет — ресурс, таких — 3548. 
Користувачі усе частіше самі звертаються як до бібліогра-
фічних баз даних, так і до повних текстів, розміщених на 
нашій сторінці в Інтернет.

Відносини бібліотеки і читача не є чимось статич-
ним. Взаємовплив обох сторін забезпечує їх реальність, 
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транзитивність і динамізм. Читацький досвід зміцнює 
функціональність бібліотеки і забезпечує її розвиток. За 
таких обставин важливо якісно створювати наш інтелекту-
альний сегмент: інформаційно-бібліографічні бази даних — 
електронні каталоги і картотеки, біобібліографічні бази у 
форматі «wi-ki», який ми акумулюємо на нашому веб-сайті. 

Регіональна каталогізація у вигляді Кіровоградського 
Регіонального Кооперативного Каталогу періодичних видань, 
координація дій провідних бібліотек м. Кропивницького та 
області з метою створення єдиної інформаційної мережі ре-
гіону залишається однією з пріоритетних у роботі інфор-
маційно-бібліографічного відділу. Протягом року анотована 
база даних КРКК поповнилася на 18678 бібліографічних за-
писів. Завданням минулого року став аналіз якості описів, 
визначення критеріїв відбору матеріалів для описування га-
зет краєзнавчого характеру.

Продовжує зростати біобібліографічний краєзнавчий ре-
сурс бази даних видатних особистостей. Цей важливий ре-
сурс, який поповнювався у 2017 році, наразі налічує 300 
біографій земляків, що прославили наш край, у т.ч. — й 
далеко за його межами. Бібліотекарі продовжують вносити 
до цієї бази даних імена учасників-героїв АТО, які загинули 
під час проведення воєнної антитерористичної операції, на-
жаль, цей трагічний перелік продовжує збільшуватися.

Акумуляція соціально значущих знань та інформації в 
бібліотеці здійснюється шляхом накопичення, систематиза-
ції і збереження документованого знання та інформації. У 
всі часи добір документів до бібліотечного фонду був не-
розривно пов’язаний з критеріями і механізмом їх відбору 
із загального потоку. Основним критерієм визначення до-
кументів, які мають поповнити наш фонд, виступає їх соці-
альна значимість, що визначається як змістом, так і формою 
документа. Саме такий підхід застосовується працівниками 
відділу формування фонду для поповнення бібліотечного 
фонду документами на різних носіях інформації.



– 159 –

У 2017 році фонд бібліотеки поповнився на 7554 примір-
ники документів (84% від планових показників), що є на 500 
одиниць більше, ніж у позаминулому році. Залишається ви-
соким відсоток (77%) україномовних видань. — Оновлення 
фонду становить 0,9. Відсоток вітчизняного виробника у 
сфері книговидання зростає. 
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Збільшення надходжень нових документів до бібліотеки 
обумовлена відновленням у 2016 році цільової програми 
«Українська книга». Сподіваємось, що й надалі ця програ-
ма, а також Наказ Міністерства культури України «Щодо 
здійснення придбання україномовних книг для поповнення 
публічних бібліотек» , Обласна програма книговидання до 
2020 року покращать якість і кількість документів, що над-
ходять до основного фонду бібліотеки.

Працівники бібліотеки постійно працюють над процесом 
очищення, перестановки фондів, вивільнення місць для но-
вих надходжень.
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Вилучення документів

Причини вибуття Факт

Через зношеність 6029

Як застарілі 2258

Передано в інші бібліотеки 0

Загублені читачами 223

Всього 8510

В результаті цієї роботи загальний фонд документів на 
різних видах носіїв інформації становить на 1.01.2018 року 
790тис. 54 прим.

Виконання державної програми з поповнення бібліотеч-
них фондів, наказу профільного міністерства та обласної 
програми книговидання та книгорозповсюдження для біблі-
отек області забезпечують працівники сектору обмінно-ре-
зервних фондів, які у минулому році розподілили бібліоте-
кам області рекордну кількість книг — 47692 примірники, 
вартістю близько 3 млн. грн. 

Соціокультурна роль бібліотеки.
Сучасна бібліотека — активний учасник культурних 

подій міжнародного, національного, регіонального та міс-
цевого масштабу, провідник культурної політики держави 
і регіональних соціокультурних програм. Наша бібліотека 
протягом минулого року активно відзначала усі державні 
події, регіональні ініціативи, реалізовувала власні проекти 
та допомагала творчій спільноті області в організації та про-
веденні різноманітних заходів.

Загалом у звітному році спеціалізованими відділами бі-
бліотеки проведено 1674 заходи. З них: 

 – 294 виставки книг, календарів мистецтв, календарів 
ювілейних дат видатних постатей, відкритих переглядів.
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 – 995 заходів активних форм масової роботи, у т.ч.:
 – 245 літературних вечорів, фестивалів, творчих зустрі-
чей, оглядів літератури з відео — переглядами;

 – 247 екскурсій; 
 – 14 науково-практичних читацьких конференцій та се-
мінарів; 

 – 15 круглих столів та 7 зустрічей в рамках роботи 
«Краєзнавчих студій»; 

 – 26 лекцій у бібліотеці та за її межами на замовлення 
організацій;

 – 36 презентацій та прем’єр книг; 
 – 47 днів інформації для спеціалістів різних галузей на-
родного господарства; 

 – 100 заходів для людей з вадами зору у спеціалізовано-
му майданчику «Інтерсвіт»;

 – 194 майстер-класи з різних технік, тренінги, веб-бесіди 
та ін.

 – Програмою літнього відпочинку дітей «Бібліотека — 
острів фантазії і творчості» охоплено 2 087 дітей віком 
від 8 до 14 років, в т.ч. 130 дітей — пільгових категорій.

 – 385 заходів організовано в рамках діяльності клубів та 
інформаційно — ресурсних центрів. 

Масові заходи бібліотеки, значна частина яких прово-
диться безкоштовно, відвідали 34429 осіб, більшість з них 
стали активними партнерами та учасниками їх проведення. 
У порівнянні з 2016 роком кількість відвідувачів наших за-
ходів збільшилась майже на 3,5 тисячі.

 Аналіз заходів у порівнянні з минулими роками свід-
чить про те, що стабільно активною є діяльність клубів при 
інформаційно-ресурсних центрах. Особливо популярними у 
минулому році були клуби з вивчення та спілкування іно-
земними мовами. У минулому році проведено майже на 100 
більше літературних і музичних вечорів, ніж у позамину-
лому році, також значно збільшилась кількість проведених 
екскурсій на замовлення відвідувачів. Зросла тренінгова 
складова у роботі бібліотекарів, оскільки ми намагаємось 
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просвітницьку роботу проводити інтерактивно, маючи зво-
ротній зв’язок від учасників навчань. Така форма спілку-
вання дає нам чітке уявлення про рівень засвоєння матері-
алу, можливість гнучко змінювати методику занять. Таким 
чином комунікативна функція бібліотеки залишається на 
першому плані.

Про збільшення комунікативної функції бібліотеки гово-
рять і звернення громадян до адміністрації, які пропонують 
провести спільні заходи у співпраці з бібліотекою. Таких 
звернень у минулому році було 452, це більше, ніж у 2016 
році. Хто звертався:

 – Департамент екології та природних ресурсів 
Кіровоградської облдержадміністрації;

 – Департамент соціального захисту населення 
Кіровоградської облдержадміністрації;

 – Управління державної служби України з надзвичай-
них ситуацій у Кіровоградській області;

 – Управління освіти Кіровоградської міської ради;
 – Об’єднання поляків «Полонія» ім. Кароля 
Шимановського;

 – Кіровоградське обласне літературне об’єднання «Степ»;
 – Кіровоградське творче об’єднання «Парус»;
 – Благодійний фонд «Берегиня миру»;
 – Кіровоградський обласний краєзнавчий музей;
 – Громадська організація «Кіровоградська міська органі-
зація «Бойове братство»;

 – Кіровоградська обласна громадська організація мате-
рів дітей-інвалідів «Серце матері»;

 – Українське товариство сліпих. Кіровоградське учбо-
во-виробниче підприємство;

 – Загальноосвітня школа-інтернат ліцей «Сокіл»;
 – Комунальний заклад «Дитячий будинок «Наш дім»», 
та багато інших. 

Вдруге у минулому році бібліотека допомогла у прове-
денні зимового табору для дітей з особливими потреба-
ми на звернення нашого давнього партнера — громадської 
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організації батьків дітей з функціональними обмеженнями 
«Серце матері». Цього разу ми змогли більш якісно забезпе-
чити табір оргтехнікою, канцтоварами, а також спортивним 
інвентарем та настільними іграми. Це стало можливим зав-
дяки проекту «Кропивницький — крок назустріч». 

На прохання вищезгаданих партнерів та інших творчих 
об’єднань і спілок, а також ініціативних груп громадян про-
тягом минулого року відбулось понад 100 масових заходів, 
що вдвічі перевищує кількість відповідних заходів у 2016 
році. 

Резонансним виявилося відкриття виставки світлин 
«Нескорена краса», за участі авторки проекту Оксани 
Кононець. Ця чудова дівчина знайшла в собі сили продов-
жувати активне життя, незважаючи на тяжку фізичну трав-
му. Захід також відбувся за ініціативи нашого соціального 
партнера ГО «Серце матері».

Найбільш резонансними, цікавими та відвідуваними 
буди заходи, які хочеться згадати:

Різдвяна акція «Щедрий вечір у бібліотеці ім. Д. 
Чижевського», яку відвідали понад 1000 громадян, була 
традиційно вдалою. Під час проведення заходу працювали 
усі відділи і творчі майданчики у холах бібліотеки. Наші 
постійні читачі і мешканці міста вже чекають на цю подію і 
завчасно телефонують, щоб дізнатися про наступний Вечір. 

Презентація «Історичного календаря Кіровоградщини на 
2017 рік. Люди. Події. Факти» (Автор-упорядник Володимир 
Босько) — це завжди подія для громадськості, оскільки під 
час презентації до бібліотеки приходять «герої-ювіляри», 
знані і поважні люди нашого міста. Так у 2017 році на зустрі-
чі вшановували Василя Босого, Володимира Мощинського, 
Миколу Барабулю, Миколу Цуканова, Валерія Корнійця, 
Федора Шепеля та ін. Всі ці люди є видатними особисто-
стями краю, які продовжують творити його історію, з якими 
нам пощастило жити в один час і спілкуватись.

У березні ми відкривали виставку-хобі медичних пра-
цівників нашого міста «Їхнє друге покликання» у відділі 
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документів з економічних, технічних та природничих наук. 
Виставку відвідали понад 1000 мешканців і гостей міста та 
області. Під час презентації та експонування цієї виставки 
до бібліотеки завітали нові відвідувачі, які відкрили для 
себе нашу бібліотеку та її можливості. Завжди приємно, 
коли ми залучаємо нових потенційних читачів і це був саме 
такий випадок.

27 квітня наша бібліотека стала співорганізатором і 
учасником загальноміської акції — Книжкового фестивалю 
«Весняний книговир» з презентацією видань про туристич-
ні ресурси Кіровоградщини та України. Також в рамках 
Фестивалю працівники відділу краєзнавства організували 
творчі зустрічі з місцевими авторами Ольгою Полєвіною та 
Олександром Архангельським. Письменник і книга — пер-
шоджерела, що творять бібліотеку у всі часи. Саме на попу-
ляризацію творчості місцевих авторів і творче спілкування 
спрямовані дії бібліотеки під час проведення цього книжко-
вого фестивалю. Сподіваємось, що він стане традиційним. 
Саме в рамках зазначеного книжкового фестивалю відбули-
ся і зустрічі з відомими українськими письменниками та ви-
давцями Братами Капрановими, які презентували новий іс-
торичний роман «Забудь-річка», а також презентація дилогії 
відомого українського прозаїка та літературознавця Миколи 
Смоленчука «Білі бланкети» і «Смутна доба», за ініціативи 
видавництва ТОВ «Імекс-ЛТД» в рамках Обласного плану 
заходів із вшанування пам’яті письменника.

Традиційно в травні відбувся «Бібліофестиваль на 
Великій Перспективній — 2017». Гаслом Фестивалю 2017 
року стало «Ми — одна сім’я на планеті Земля». Завжди го-
ловним героєм такого масштабного свята є книга. Для поці-
новувачів книги відбулися голосні читання місцевих авторів 
з Обласної організації Національної спілки письменників 
України. Загалом учасниками Фестивалю стали понад п’ят-
сот кропивничан і гостей міста, які взяли участь у роботі 
майже 30-ти локацій.
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22 червня  у відділі краєзнавства відбулися червне-
ві Краєзнавчі студії «Зникаючі сліди історії», присвячені 
80-річчю від дня народження науковця, викладача, археоло-
га Нінель Бокій. Під час засідання лунали теплі, навіть зво-
рушливі, спогади запрошених спікерів — кандидата історич-
них наук, доцента Ірини Козир, кандидата історичних наук, 
доцента Олександра Чорного, краєзнавця Федора Шепеля 
про Нінель Михайлівну, яку вони добре знали за життя, 
мали щастя навчатися у неї, бути разом в археологічних 
експедиціях, писати наукові роботи.  

В червні в бібліотеці відбулося відкриття Фестивалю 
Європейського кіно, який працював протягом двох тижнів. 
Під час фестивалю мешканці міста і області мали змогу 
переглянути кращі фільми — номінанти міжнародних кіно-
фестивалів. Кінопокази відвідали близько 500 осіб.

Ще одним експериментом стала нова літня акція 
«Бібліотечне надвечір’я». Під час суботніх вечорів відвіду-
вачам були презентовані найкращі твори, присвячені містам 
України, проведені зустрічі з місцевими письменниками, по-
кази кінофільмів. Загалом учасниками заходів у вечірній 
час стали понад 200 осіб. Треба разом подумати про активі-
зацію цієї роботи у цьому році.

28 серпня бібліотека вшановувала День пам’яті Юрія 
Яновського. Пам’ятний вечір мав назву «Стрибок над до-
лею» і був присвячений 115-й річниці від дня народження 
українського письменника, одного із найвизначніших рома-
ністів в українській літературі ХХ століття.

Як завжди, наприкінці вересня, в бібліотеці ім. Д. 
Чижевського пройшли урочисті заходи, присвячені 
Всеукраїнському дню бібліотек. В цей день на різноманітні 
бібліотечні заходи завітали понад 500 осіб.

В жовтні 2017р. у відділі мистецтв відкрилася вистав-
ка «Кароль Шимановський — від Тимошівки до Лозанни», 
що проводилася в рамках фестивалю «Осінь з музикою 
Кароля Шимановського» (XV Музичний фестиваль імені 
Кароля Шимановського на малій батьківщині композитора: 
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Тимошівка, Кам’янка, Кропивницький, Київ). Сам фести-
валь був присвячений 135-й річниці від дня народження та 
80-й річниці смерті композитора. Бібліотека протягом усіх 
років проведення цього міжнародного фестивалю є постій-
ним партнером і співорганізатором.

З нагоди Міжнародного дня сліпих в листопаді у від-
ділі міського абонементу проведено низку заходів: огляд 
книг-новинок шрифтом Брайля, тематична бесіда «Вони ба-
чать серцем», круглий стіл та акція, метою якої було при-
вернення уваги громадськості до проблем людей з вадами 
зору та виховання толерантного ставлення до них. До речі, 
саме такі «незвичайні книги» були представлені під час 
«Весняного книговиру» і викликали неабиякий резонанс та 
зацікавлення з боку пересічних громадян і журналістів, які 
мали можливість ознайомитись з книгами друком Брайля 
під час проведення Фестивалю.

 В останні дні минулого року в бібліотеці відбулася творча 
зустріч з письменником, журналістом, краєзнавцем Романом 
Любарським. Захід організовано також в рамках реалізації 
проекту «Кропивницький — крок назустріч». Цей творчий 
вечір ще раз підтвердив, наскільки цікаво, різнопланово 
і творчо наші бібліотекарі можуть організувати зустріч з 
письменником. 

У липні бібліотека провела тренінг «Сприяння відбудо-
ві та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого 
від конфлікту населення в Україні». Результатом тренінгу, 
в якому взяли участь внутрішньо переміщені особи, акти-
вісти ГО, волонтери та працівники бібліотеки, стало напи-
сання проектної заявки та реалізація проекту, спрямованого 
на розвиток місцевої громади за сприяння Європейського 
Союзу та Міжнародної організації з міграції (МОМ). 
Загалом проект «Кропивницький — крок назустріч» розра-
хований на рік і продовжується в 2018 році. Цей різноплано-
вий і масштабний проект передбачає проведення понад 100 
заходів від тренінгів і майстер-класів до творчих зустрічей і 
фестивалів із залученням широкого кола місцевих жителів 



– 167 –

та внутрішньо переміщених осіб. Впровадження цього про-
екту дало можливість інвестувати близько 300 тис. грн. у 
вигляді кіно — та звуко-обладнання, оргтехніки, фототех-
ніки, обладнання для проведення масових заходів на від-
критому повітрі, забезпечення необхідними матеріалами 
майстер-класів та курсів, фотошколи, школи психологічного 
розвитку тощо.

Загалом у 2017 році працівниками відділів бібліотеки 
реалізовано 11 проектів з розвитку діяльності інформа-
ційно-ресурсних центрів бібліотеки. На розвиток центрів, 
а саме, покращення документно-ресурсної бази, спрямована 
діяльність працівників відділу документів іноземними мо-
вами. Щороку на розвиток ІРЦ «Вікно в Америку» розро-
бляєтья проектна заявка, залучаються кошти на оновлення 
оргтехніки та меблів, а також на проведення навчально-про-
світницьких заходів, тренінгів. У минулому році започатко-
вано проект «Англійська для поліцейських» та «Академічна 
доброчесність» для студентів перших курсів ВНЗ.

Для відвідувачів Орхуського центру екологічної інфор-
мації кожного року додатково залучаються кошти на при-
дбання нових книг, періодичних видань, обладнання для 
фотовиставок, намети для проведення заходів поза межами 
бібліотеки, а також спонсорська допомога у вигляді перед-
плати періодичних видань екологічної тематики. 

Минулий рік позначився також іміджевим інфрастук-
турним проектом від відділу соціокультурної діяльності, 
якій підтримав «Фонд Стрижакова», а саме обладнання 
прибібліотечної зони лофт-меблями. Ця локація була від-
крита для наших відвідувачів і усіх містян до Дня міста. 
Сподіваємось, що завдяки більш зручному облаштуванню 
нашої прибудинкової території покращиться комфортність 
проведення нашого «Бібліотечного навечір’я» цього літа.

Виходячи з вищевикладеного у моїй доповіді про роботу 
нашої бібліотеки хочу наголосити та тому, що діяльність 
сучасної бібліотеки залишається різноманітною та багато-
гранною. Ми ще раз переконуємося, що професія сучасного 
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бібліотекаря вимагає багато знань, вмінь, навичок і компе-
тенцій. 

Я вважаю, що наша бібліотека продовжує успішну реа-
лізацію соціокультурної місії, яка задекларована у Стратегії 
розвитку бібліотечної справи до 2025 року. 

Про місію бібліотек у промоції та важливості читання 
нещодавно зазначив у своїй публічній лекції відомий про-
фесор Ярослав Грицак: «Відчуваю, що у нас є спільна хво-
роба — ми втрачаємо сенси. Це нас страшенно дратує і 
доводить майже до якоїсь фізичної реакції. Тому почати чи-
тати потрібно хоча б тому, щоби позбутися стану роздра-
тованості. Цей стан є доволі сучасним, він існує приблизно 
останні 10 років і значною мірою пов’язаний з інтернетом, з 
лавиною інформації, яка на нас падає. Щоби ставити великі 
питання, треба думати по-великому, а для цього треба чи-
тати великі книжки». 

Перефразовуючи цитату професора, я б сказала: щоб вза-
галі думати, треба читати. Тому усіх працівників бібліотеки 
закликаю читати, думати, діяти і творити разом цікаву су-
часну бібліотеку, до якої б хотілося прийти людям.

Тетяна Троцюк,
директор Олександрійської МЦБС,

керівник проектів «ДоброДій» 
та «Платформа 3-Д»

Проект «ДоброДій»  
Олександрійської міської ЦБС —  

п л атформа соціа л ьного зг у рт у ванн я  
громад и та підтри мка  

вн у трішньо  переміщени х  осіб 
Вже не один рік наша країна переживає складну соціально- 

політичну ситуацію, пов’язану з військовою агресією на схо-
ді України, наслідком якої є те, що велика частина людей 
покинула свої домівки і тимчасово перемістилася в інші 
регіони нашої держави. Відповідно до норм міжнародного 
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права, вони становлять нову категорію людей — внутріш-
ньо-переміщені особи (ВПО). Міжнародна організація з мі-
грації (МОМ), Агентство ООН з питань міграції, має ве-
личезний досвід допомоги людям, які через конфлікт були 
вимушені покинути рідні домівки. Влітку 2017 року МОМ 
оголосила про конкурс проектів «Сприяння відбудові та 
сталому розв’язанню проблем внутрішньо-переміщених осіб 
та населення, постраждалого від конфлікту в Україні» на 
підтримку внутрішньо-переміщеним особам і громадам, що 
їх приймають.

Ініціативна група міста Олександрія серед 49-ти гро-
мад-учасниць із 20 регіонів України також взяла участь у 
проекті. За офіційними даними в місті Олександрія про-
живає 1600 вимушено переселених осіб зі Сходу України 
та Криму, з них 255 дітей. У час військової активності на 
частині території України бібліотекарі Олександрійської 
міської ЦБС проявляють свідому активність, спрямовану на 
підтримку даної категорії нових городян. Так, восени 2017 
року перед громадою міста Олександрії бібліотекарі публіч-
но презентували проект під назвою «ДоброДій», який отри-
мав підтримку Міжнародної організації з міграції за фінан-
сування Європейського Союзу.

Над розробкою проекту, починаючи з червня 2017 року,  
напружено працював колектив міської централізованої бі-
бліотечної системи спільно з представниками громадських 
організацій, активістами міста та переселенцями зі сходу 
України. Мета проекту:  об’єднання  громади для вирішення 
спільних проблем.

Назва проекту, яку було обрано, «ДоброДій» говорить 
сама за себе: варто діяти тільки задля добра, адже саме його 
так не вистачає у нашому суспільстві.

Нам вдалося згуртувати активних громадян міста, ство-
ривши ініціативну групу, а під час спеціальних тренінгів 
за участю тренерів-консультантів Міжнародної організації 
з міграції — Олега Лащука, Арсена Келічавого та Ганни 
Єрьоміної було досконально досліджено потреби громади та 
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її нових членів — переселенців зі Сходу України, визначено 
способи реалізації усіх поставлених завдань.

Проектом «ДоброДій» передбачено проведення великої 
кількості різноманітних заходів, спрямованих на соціаль-
не згуртування, стабілізацію та зміцнення довіри в гро-
маді міста, а також на інтеграцію та соціальну адаптацію 
внутрішньо-переміщених осіб та осіб, які постраждали від 
конфлікту на сході України, осіб з інвалідністю, соціально 
незахищених категорій населення.

Масштаб наміченої роботи потребував багато зусиль, на-
пруженої  співпраці, реалізації найкращих умінь учасників  
та прояву їх найкращих людських якостей. Але вже сьогодні 
можна впевнено стверджувати: усе намічене було  втілено в 
життя, бо усі учасники проекту дуже люблять своє місто, 
поважають його мешканців і мріють про мир та злагоду, 
розвиток та процвітання своєї громади.

Звичайно, завдання, які потребували виконання, були не-
простими, але дуже потрібними усім:

 • розширення існуючих та створення нових напрямків 
неформальної, безкоштовної освіти населення на базі 
міських бібліотек (напрямок «Освіта»);

 • дозвілля для різних груп населення; організа-
ція сімейних свят та змагань батьків і дітей, захо-
дів з популяризації сімейних цінностей (напрямок 
«Дозвілля»);

 • індивідуальні консультації та групові заняття для 
психологічного розвантаження, релаксації дітей, мо-
лоді та людей старшого віку в Кімнаті психологічно-
го розвантаження «Релакс»; надання безкоштовних 
психологічних та юридичних послуг населенню мі-
ста, в т.ч. ВПО, соціально-незахищеним та людям з 
інвалідністю (напрямок «Психологічна та юридична 
підтримка»); 

 • втілення в життя комунікативної програми для під-
вищення поінформованості мешканців щодо сус-
пільного життя міста та інформаційна допомога у 
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вирішенні проблем громади, залучення та активі-
зація внутрішньо-переміщених осіб до організації, 
проведення та участі в спільних заходах — «круглих 
столах», спілкування у форматі «Вільний мікрофон» 
(напрямок «Комунікації»).

Якщо говорити мовою статистики, то: кількість заходів 
соціального згуртування, проведених з жовтня 2017 по гру-
день 2018 рр. — 846; кількість осіб, які брали участь у під-
готовці та проведенні цих заходів — 763; кількість прямих 
бенефіціарів, які особисто відвідали заходи —  8 033; з них 
— осіб з інвалідністю — 323, дітей до 18 років — 4 023, вну-
трішньо-переміщених осіб — 613.

У процесі роботи над реалізацією проекту «ДоброДій» 
стало зрозумілим, що згуртувати громаду насправді дуже 
просто, якби це складно не здавалося. І роль бібліотек у цьо-
му дуже важлива. Потрібно знайти спільну ціль. Ніщо так 
не об’єднує, як щось спільне, особливо, якщо - це спільна 
мета, якої всі хочуть досягти. 

Згідно з напрямком проекту «Освіта» маємо чимало 
успішних інноваційних нововведень. 

Великим успіхом серед дітей міста користуються занят-
тя гуртка Code Club (Дитячий Інтернет-центр центральної 
міської бібліотеки для дітей ім. Ю.Гагаріна), де вже дру-
гий навчальний рік діти навчаються кодуванню, написанню 
комп’ютерних програм. 

На базі 6-ти бібліотек міста проводяться заняття Робо-
клубів, де всі програми ігор та навчання побудовані на ви-
користанні всесвітньо відомого конструктора «Lego». Робо-
клуб продовжив свою діяльність з 1 вересня 2018 року. А 
завдяки участі в іншому грантовому проекті, на базі 13 бі-
бліотек ЦБС з жовтня 2018 року організовано Гуртки 3-D 
моделювання (за допомогою 3-D ручки).

Неабиякою популярністю серед молоді міста користуєть-
ся Школа лідерів на базі бібліотеки-філії №8 для юнацтва. 
Особливо запам’яталися усім: тренінги з медіа-грамотності, 
«Гендерна рівність  в діловому світі та стереотипи», «Вчимося 
говорити публічно», «Психологія лідера», «Формування 
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лідерських якостей»; майстер-класи «Професійна фотозйом-
ка», «Уроки впевненості» від керівника модельної агенції та 
інші.

Бібліотекарі отримали чудову можливість вдосконали-
ти комунікаційні та організаційні вміння для громадських 
активістів Олександрії, засвоївши принципи гри «Світ 
Громад» — першої української настільної кооперативної 
стратегії у жанрі соціального симулятора, де ігрові події 
максимально наближені до реального життя і перемогти у 
грі можна тільки усім гравцям разом. Гра задумана і розро-
блена як інструмент навчання (в тому числі і самонавчан-
ня) для людей, яким не байдужий розвиток своїх громад. 
Протягом року проведено вже 12 ігор для різних вікових 
груп, популярність такої спільної комунікації все більше 
зростає у нашому місті.

Другий рік активно проходять ігрові навчання з чаюван-
ням в рамках гуртка «Легка англійська», який відвідують 
учні навчальних закладів міста (віком 9+), в тому числі, 
діти ВПО, на базі центральної міської бібліотеки для дітей 
ім. Ю.Гагаріна.

Школа для малечі «Англійська з пелюшок» зібрала 6 
груп дітей віком від 3-х до 6-ти років. Для дорослого на-
селення міста організовано Англійський Розмовний клуб 
«Еnglish and travel» на базі центральної міської бібліотеки 
ім. О.Пушкіна. 

Юридична приймальня в Центральній міській бібліотеці 
ім. О.Пушкіна продовжує свою роботу. Щотижневі консуль-
тації від спеціалістів Олександрійського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги відвідали 
більше 100 осіб.

На даний час успішно функціонують курси комп’ютер-
ної грамотності на базі 5-ти бібліотек в різних мікрорайо-
нах міста Олександрії,  проведено понад 400 занять, слухачі 
отримали сертифікати про закінчення курсів. Бажаючих 
оволодіти комп’ютером не зменшується, а, навпаки, зростає 
з кожним роком.
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Проект «ДоброДій» надав можливості для розширення 
існуючих та створення нових напрямків дозвілля для різних 
груп населення. Майстер-класи, які відбуваються в Арт-
холі центральної міської бібліотеки ім. О.Пушкіна, у відділі 
естетичного виховання центральної міської бібліотеки для 
дітей ім. Ю.Гагаріна, в бібліотеці для юнацтва — були і є на-
прочуд популярними у нашому місті. У 2018 році проведе-
но більше 50-ти майстер-класів з різних технік (кінусайга, 
мехенді, квілінг, канзаші, ляльки-мотанки, квіти з гофрова-
ного паперу, плетіння косичок, фото-колаж, декупаж, розпис 
одягу, вітраж, тощо), які відвідали понад 600 осіб.  

Завдяки проекту «ДоброДій» на базі центральних біблі-
отек Олександрійської міської централізованої бібліотечної 
системи створено платформу для родинного спілкування та 
відпочинку, зміцнення сімейних традицій. Систематично 
відбуваються сімейні свята, фестивалі, конкурсно-розва-
жальні програми, які  сприяють відродженню позитивних 
сімейних традицій, культивуванню духовних і культурних 
цінностей в сучасних сім’ях з метою популяризації родин-
них цінностей та згуртування сімей. Такий формат за-
ходів дуже добре працює на  згуртування громади мі-
ста; допомагає адаптуватися сім’ям, постраждалим від 
конфлікту на Сході України; формує успішну дитину в 
успішній сім’ї. Протягом дії проекту проведено 26 наро-
дознавчих та сімейних свят для дітей із сімей, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах,  внутрішньо-пе-
реміщених осіб зі сходу України, воїнів АТО, прийомних 
сімей (фольклорно-сімейне свято «Шануймося, бо ми того 
варті», народознавча вистава «Зима прийшла — свята при-
несла», сімейний турнір «Тато, мама, я — розумна сім’я», 
свято сімейних традицій «Співучі матусі, танцюючі татусі» 
тощо), 5 фестивалів («Фестиваль бардівської пісні», фести-
валь до Дня міста «Неймовірна Олександрія», фестиваль 
майстер-класів «Різнобарв’я талантів» до Дня незалежності 
України, ретро-фестиваль «Легенди Перемоги», фестиваль 
національних культур «Єдина родина в серці України»), 
батл з брейк-дансу, міський BeyBlade-турнір, сімейний батл 
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«Непереможні», 8 краєзнавчих та географічних квестів. Ці 
заходи відвідали 1 540 дітей та їх батьків.

Важливо згадати і про групові та індивідуальні занят-
тя з психологом для дітей та дорослих, людей з інвалід-
ністю, соціально-незахищених груп населення в куточку 
«Релакс» на базі центральної міської бібліотеки для дітей 
ім. Ю.Гагаріна та центральної книгозбірні міста ( 635 осіб 
отримали індивідуальні та групові консультації). 

Організовувалися спільні туристичні заходи (походи, 
поїздки) та тренінги фахівців Міжнародної організації з 
міграції населення задля підвищення взаєморозуміння, не-
формального спілкування, толерантності різних соціальних 
груп міста.

Для внутрішньо-переміщених осіб щомісяця проводять-
ся Інформ-зустрічі «Взаємодопомога». Це і консультації 
з юристами, спеціалістами Служби зайнятості, Пенсійного 
фонду, і надання благодійної допомоги зібраними у громаді 
речами. Більше 360 осіб з категорії внутрішньо-переміще-
них стали учасниками 14 таких зустрічей.

Проект «ДоброДій» допомагає бібліотекам у налагоджен-
ні діалогу між громадою та владою у форматі «круглих сто-
лів» та «відкритих мікрофонів», під час яких вивчається 
громадська думка стосовно покращення життя в Олександрії, 
а також щодо діяльності команди  «ДоброДія».

Протягом 2018 року за результатами анкетування 
та опитувань «Анкетування жителя розумного міста», 
«Опитування жителя чистого міста», «Щодо діяльності 
команди ДоброДій» та ін.), ми дізнались, що: проект до-
поміг 31% респондентів стати впевненими користувачами 
комп’ютера та Інтернету; 28% опитаних знайшли нових 
друзів та однодумців; 15% учасників анкетувань змогли 
опанувати нове мистецтво завдяки майстер-класам; 12% 
осіб навчилися почуватися психологічно більш впевнено; 
11% опитаних використали чудову можливість гарно роз-
важитись із сім’єю під час бібліотечних свят та турнірів; 
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3% респондентів змогли впоратись із життєвою ситуацією, 
отримавши поради  юриста.

Продемонструвати підвищення рівня професійної май-
стерності бібліотечного фахівця можна на прикладі про-
відного бібліотекаря відділу інформаційних технологій та 
електронних ресурсів центральної міської бібліотеки ім. 
О.Пушкіна Миронової Олени, яка стала успішним PR-
менеджером проекту «ДоброДій», режисером та редактором 
усіх відео-роликів про проведені заходи. Завдячуючи Олені, 
відкрита група «ДоброДій» в соціальній мережі Facebook 
(https://www.facebook.com/DobroDiy2017/), яка має 341 пе-
редплатника, зібрала 10 812 лайків та реакцій на публікації, 
охоплення аудиторії — більше 112 тис. осіб, які познайоми-
лися з діяльністю команди проекту «ДоброДій», а це озна-
чає, що про успішні бібліотеки Олександрії дізналося біль-
ше людей. Було підготовлено 6 відеороликів, які у Фейсбуці 
переглянули 1 243 особи. 

Місцеві засоби масової інформації постійно висвітлюють 
події навколо проекту «ДоброДій» в статтях та телерепор-
тажах.

Зміцнилося і матеріально-технічне становище бібліотек 
Олександрійської міської централізованої бібліотечної сис-
теми. Завдяки успішній грантовій діяльності бібліотеки 
міста отримали нову комп’ютерну, мультимедійну техні-
ку, музичне обладнання; матеріали  для проведення май-
стер-класів; призи для конкурсів, ляльковий театр, костюми 
казкових та мультиплікаційних героїв для сімейно-розва-
жальних заходів, фестивалів;  обладнання для кімнати пси-
хологічного розвантаження дітей (сухий басейн, сенсорний 
душ, лава-лампа, світильник-проектор зірок «Зоряне небо», 
антистресові пуфи); пальчиковий театр для малечі та карт-
ки для занять з англійської мови з людьми різного віку та 
багато інших потрібних речей, необхідних сучасній креатив-
ній бібліотеці.

Реалізацію проекту «ДоброДій» продовжено до 1 березня 
2019 року, надано додаткове фінансування.
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Директор Олександрійської МЦБС Троцюк Т.В. була за-
прошена на форум Громад та організацій громадянського 
суспільства проекту «Сприяння відбудові та сталому розв’я-
занню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту насе-
лення в Україні» разом з представником олександрійської 
громади переселенкою з Донбасу Бордюг О.К. Керівник 
проекту виступила з доповіддю про досвід згуртування гро-
мади м. Олександрії за проектом «ДоброДій».

Діяльність команди «ДоброДій» також була висвітлена 
у збірнику Міжнародної організації з міграції «Найкращі 
практики соціального згуртування в громадах України».

Наприкінці осені МОМ оголосила новий конкурс на інно-
ваційний проект громад на підтримку ВПО та приймаючих 
громад. Проект олександрійських бібліотекарів «Платформа 
3-Д: добра, довіри, досвіду» знову був підтриманий МОМ 
та профінансований Європейським Союзом. В рамках ново-
го проекту у 2019 році на базі міських бібліотек будуть на-
даватись нові соціальні послуги для громади, в т.ч. ВПО. Це 
комплекс заходів, покликаний забезпечити дітям, молоді та 
дорослим: активне інтелектуальне дозвілля та неформаль-
ну освіту (гуртки 3-D моделювання та друку; електронні 
комунікації для людей літнього віку); розвиток соціальної 
активності, особистісного зростання (різноманітні тренінги 
та майстер-класи); попередження небезпек, що загрожують 
дітям та молоді через насилля в сім’ї та школі (Вітальні 
довіри «Кава та бесіда»);  адаптацію людей літнього віку та 
людей з інвалідністю до користування сучасними  інфор-
маційними технологіями (надання спеціального комп’ютер-
ного простору для людей з вадами зору та слуху); сімейні 
свята та фестивалі.

Тож, бібліотекарі Олександрійської МЦБС, спільно з 
ініціативною групою проектів «ДоброДій» та «Платформа 
3-Д», до якої входять і внутрішньо-переміщені особи —  
впевнено йдуть до своєї цілі на суспільне згуртування та го-
тові прикласти максимум зусиль для гармонійного розвитку 
і процвітання олександрійської громади. 
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Світлана Ушакова,
завідуюча відділом мистецтв

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Бу т и п росто бібл іотекою сьогод н і — за ма ло! 
В виставкових просторах відділу мистецтв сучасний чи-

тач шукає мистецької комунікації — нових вражень, спілку-
вання, взаємодії.

Практики роботи відділу мистецтв пропонують перехре-
стя зустрічей, ідей, думок. Популяризація образотворчого 
мистецтва стала невід’ємною частиною роботи бібліотекарів. 
Довгий час наш відділ займається мистецькою виставко-
вою діяльністю — відбирає та створює експозиції у співп-
раці з партнерами — Національною спілкою художників 
України(НСХУ), Національною спілкою майстрів народно-
го мистецтва України (НСМНМУ) з колекціями приватних 
збірок, дитячою художньою школою — фахівцями серед-
ньої та вищої шкіл образотворчого мистецтва. Це сприяє 
співтворчості, вмінню працювати в команді, оскільки біблі-
отекар — експозиціонер працює в тандемі з Художником, 
створюючи образ експозиції у конкретному бібліотечному 
просторі. Організація виставки — важливий трудомісткий 
процес. Та саме численні виставки народили багаторічну 
співпрацю і дружбу з художниками.Окремим напрямком 
стали виставки — меморії — експозиції художників які піш-
ли з життя дуже рано, не встигнувши здійснити задумане 
— Віктор Калинка ,Григорій Гнатюк, Юрій Ботнар, Віктор 
Осипенко, Володимир Кир’янов. Це потреба відновити ці 
імена у мистецькому просторі краю. Віддати шану призабу-
тим , або невизнаним суспільством митцям.

В останні роки в суспільсті виникла потреба на все 
«українське» — українське мистецтво, українські традиції, 
українську історію.Саме тому відділ мистецтв став місцем 
реалізації кількох успішних проектів декоративного мисте-
цтва нашого краю. 

Маштабні виставки-проекти: «Орнаменти предків» (кили-
марство В.Добровольської), історичного гончарства «Цвітне.
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Гончарство» (художник кераміст Л.Кулініч, колекціонер 
В.Нагорний), «Полотняні послання минувшини.Рушники 
Наддніпрянщини» (художник Л.Гарбузенко, колекціонер 
В.Нагорний), «Українська писанка Ірини Михайлевич», «Із 
сонцем за плечима. Чарівний світ дитинства в українській 
народній іграшці »( майстриня О.Мединська ) — стали по-
діями в художному житті міста. Кожній виставці переду-
вала спільна дослідницька робота -бібліотекарі допомагали 
в пошуку інформації відсутньої в друкованних виданнях, 
бібліографією, організацією фахових консультацій.

Саме робота в цих проектах поставила багато склад-
них питань. Якими були регіональні орнаменти Степової 
України у ткацтві, вишивці, писанкарстві? Чим вирізняєть-
ся кераміка краю від керамічних виробів інших регіонів? 
Чому ми не знаходим своєї регіональної історії мистецтва 
у довідниках чи наукових виданнях? Чому досі ми є білою 
плямою на карті мистецтва України? Огляд традиційної 
культури краю та його декоративного мистецтва потребував 
фахових консультацій та підштовхнув до презентації 5-ти 
томного видання «Історії декоративного мистецтва України» 
Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

Презентація цього видання стала наймасштабнішию мис-
тецької подією нашого міста, зібравши у бібліотеці худож-
ників, скульпторів, графіків, архітекторів, художників деко-
ративного мистецтва, фотохудожників, аматорів народного 
мистецтва. У виступах Т.В. Кара-Васильєва, О.О. Клименко, 
З.А. Чегусова, Н.В. Студенець висвітлили новизну цього уні-
кального колективного дослідження, ознайомили присутніх 
із основними концептуальними засадами кожного тому, роз-
повіли про роботу над розділами видання. Спілкування та 
відповіді на численні запитання читачів продемонструвало 
актуальність теми. 

Мистецтво степової України чекає вивчення архівів та 
промислів, досліджень та визначень мистецтва нашого краю.
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РАДИМО ЗАПРОВАДИТИ
Марина Григор’єва,

головний бібліотекар 
інформаційно-бібліографічного відділу

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Інноваційні форми масової роботи  
бібл іотек и: авторська розробка сценарію 
л ітерат у рного за ходу з елемента ми к вест у  

за романом Р.Л . Стівенсона  
«Острів скарбів»

Важливою складовою формування позитивного іміджу 
бібліотеки є її діяльність як дозвіллевого центру. Це і мож-
ливість поспілкуватися у вільний час, і задовольнити свої 
інтереси та уподобання, і навіть повеселитися та пограти. 
Однією з характерних рис масової роботи бібліотеки є ши-
роке використання нетрадиційних форм. 

Серед нових форм роботи обласних, міських, районних, 
сільських та шкільних бібліотек все більшої популярності 
набувають квести як форма популяризації книг та залучен-
ня до читання. 

Квест — командна або індивідуальна гра на кмітливість, 
фантазію та швидкість. По суті за іноземним словом хова-
ється формат улюблених з дитинства «Козаків-розбійників», 
«Схованок» та старої радянської «Зірниці». У ході гри учас-
ники розв’язують логічні завдання, виконують пошук на 
місцевості, шукають оригінальні рішення… А ще — весе-
ляться. Квест — це форма, яка здатна зацікавити молодь. 

Пропоную власну розробку літературного заходу з елемен-
тами квесту за романом Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів». 
Літературна гра проводилась у міському парку відпочин-
ку «Ковалівський» м. Кропивницький фахівцями обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського, в 



– 180 –

рамках пізнавально-розважальних заходів програми літньо-
го читального залу «Бібліотека під зеленими вітрилами».

Cценарій літературного заходу з елементами квесту  
за романом Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів»

Обладнання для квесту: різні видання роману «Острів 
скарбів», скриня зі зробленими власноруч з картону піа-
страми (картинки піастрів треба роздрукувати з інтернету), 
скотч, мотузка, повітряні кулі, конверти, клей, роздруковані 
букви для того, щоб скласти слово, записки, рулетка, англій-
ські словники, м’яч).

Бібліотекар: Напевно, кожен з вас бачив мультфільм або 
кінофільм «Острів скарбів», а дехто навіть і книгу читав. 
Шановні учасники! Сьогодні у вас буде справжня пригода 
— пошук скарбів, захованих на безлюдному острові, а в цій 
подорожі нам допоможе роман Роберта Льюїса Стівенсона 
«Острів скарбів».

Перш ніж ми почнемо наш квест, прошу дати відповідь 
на питання: яке слово постійно викрикував папуга головно-
го злодія в романі? (Відповідь: «Піастри, піастри, піастри 
!!!»). Отже, за кожну правильну відповідь ви будете отриму-
вати один піастр. За кожну неправильну відповідь — відда-
вати один піастр з уже чесно зароблених.

Завдання № 1
Бібліотекар: А тепер, шановні учасники, ви повинні від-

гадати місце, де знаходиться перша підказка. Для цього по-
трібно відгадати слово з шести літер. Кожен з вас пови-
нен відповісти на одне питання. За правильну відповідь ви 
отримаєте букву і 1 піастр. Якщо не відгадаєте з першого 
разу, ви отримуєте додаткове питання. За додаткові питання 
піастри не видаються. Учасники відповідають на питання і 
отримують одну букву із слова та один піастр. 
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Питання для завдання № 1
1) Як звали пірата, який зарив скарби на острові?
  А) Бонс
  Б) П’ю
 В) Флінт
Відповідь: Флінт (Буква Ф)
2) Смачне прізвисько головного пірата?
   а) Тістечко
   б) Окіст
   в) Сосиска
  Відповідь: Окіст (Буква О)
3) Скільки років Бен Ганн не чув людської мови?
    а) 10 років
    б) 6 місяців
    в) 3 роки
Відповідь: Три роки (Буква Т)
4) Як називався трактир, який належав родині маленько-

го Джима Хокінса?
а) Брістоль
б) Весела Вдова
в) Червоний сарафан
г) Адмірал Бенбоу
Відповідь: Адмірал Бенбоу (Буква А).

Бібліотекар: Учасники! Вставте в клітинки отримані лі-
тери. Хто перший відгадає слово, отримує 1 піастр. Букви 
вставляйте в тому порядку, в якому відповідали на запитан-
ня. Зверніть увагу на клітини з крапками, у вас цих букв 
немає. Якщо не зможете відгадати пропущену літеру, можете 
отримати підказку, відповівши на додаткове питання

...... ......
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Додаткове питання для отримання відсутньої літери:
5) Ким був на кораблі Джон Сільвер?
а) капітаном
б) матросом
в) коком
Відповідь: Кок (буква Н)

Бібліотекар: Шановні учасники! Ви готові назвати сло-
во? Так, це слово «фонтан». Отже відшукайте фонтан у пар-
ку і отримайте конверт з наступною підказкою.

Завдання №2
Користуючись підказками із записок у конвертах, потріб-

но виконати ряд завдань.
Записка №1 з фонтану: «Прямуйте до воріт маєтку сквай-

ра Трелоні» по головній алеї парку повз дитячий майданчик, 
там знайдіть наступне завдання. На вході до парку на одно-
му із стовпів приклеїти скотчем напис: «Маєток Трелоні». 
Під цим написом треба сховати записку із завданням. 

Записка №2 з маєтку: «Лопніть повітряні кульки, те, 
що знайдете всередині, принесіть до трактиру «Адмірал 
Бенбоу». Трактир знаходиться на головній алеї напроти ди-
тячого майданчика. Поряд з написом «Маєток Трелоні» по-
чепити повітряні кульки із завданнями. У кульки, перед тим 
як їх надути, покласти картки з іменами героїв англійською 
мовою. Переклад: Jim Hawkins (сокіл), Billy Bones (кістки), 
Black Dog (чорний пес), John Silver (срібний), John Hunter 
(мисливець), George Merry (святий), Ben Gunn (рушниця), 
Barbecue (окіст).

Завдання №3
Переклад з англійської
Бібліотекар: Ви відмінно впоралися із завданням! А чи 

знаєте ви, що автор роману дав героям імена, які говорять 
самі за себе? Давайте з’ясуємо, які характери ховаються за 
цими іменами і прізвиськами! Перекладіть на українську 
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мову імена героїв твору. За кожний правильний переклад ви 
отримуєте 1 піастр, за кожен неправильний — ви повертаєте 
1 піастр, із вже отриманих вами, до нашої чарівної скрині.

Бібліотекар: Шановні учасники. Кожен шукач скарбів, 
який себе поважає, ніколи не відмовиться від скарбу, що 
просто пливе сам в руки. Хочете заробити додаткові піа-
стри? Тоді швиденько відповідайте на питання нашого бліц 
— опитування. Але майте на увазі — скарби можна як ді-
стати, так і втратити. За кожну правильну відповідь плюс 1 
піастр, за кожну неправильну відповідь мінус 1 піастр.

А тепер поговоримо про сюжет роману.
Хто такий Біллі Бонс?
(Відповідь: колишній моряк, пірат, перший помічник і 

спадкоємець капітана Флінта).
Про що він просить сина господарів трактиру Джима 

Хокінса?
(Відповідь: стежити «в обидва ока, чи не з’явиться десь 

моряк на одній нозі»).
Що за дивні гості починають приходити до Біллі Бонса 

і навіщо?
(Відповідь: першим є моряк на прізвисько Чорний 

Пес, старий знайомий Біллі. Вони сваряться, Бонс ранить 
Чорного Пса, але той рятується втечею. Потім Біллі відві-
дує страшний сліпий жебрак П’ю, який передає йому чорну 
мітку).

Що трапилося з Біллі Бонсом, коли він отримав чорну 
мітку?

(Відповідь: Біллі, отримавши мітку, вирішує втікати, але 
раптово помирає від апоплексичного удару.

5) Що знайшли власники трактиру серед речей мертвого 
постояльця?

(Відповідь: папери знаменитого пірата Флінта і карту 
острова, де Флінт закопав свої скарби).

Кому Джим передає документи і карту?
(Відповідь: доктору Лівсі і сквайрові Трелоні).
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Що зробив сквайр Трелоні?
(Відповідь: заможний Трелоні починає підготовку подо-

рожі на Острів скарбів і вирішує спорядити для експедиції 
відповідне судно).

У яке місто вирушили герої, щоб найняти корабель? 
Варіанти відповідей: Глазго, Брістоль, Антверпен, Інгульськ.

(Відповідь: Брістоль).
А тепер — найцікавіше запитання. Де знайти Брістольський 

порт в нашому парку?
Відгадайте загадку:
У кінотеатрі — є великий екран,
У цирку існує арена.
А в парку «Ковалівський» — у літньому театрі
Особливий майданчик — ... (СЦЕНА!)

Завдання №4
Зафрахтувати корабель.
Ваше завдання — найняти в порту корабель для пла-

вання на острів. Для цього принесіть картку з правиль-
ною назвою корабля (На сцені розкласти картки з назва-
ми кораблів («Еспаньйола», «Дункан», «Великобританія», 
«Пригода», «Помста королеви Анни», «Морж», «Гетьман 
Сагайдачний», «Королівська Удача», «Ластівка», «Щаслива 
доставка»). Той, хто принесе потрібну назву, отримує 1 пі-
астр. («Еспаньйола» )

Бібліотекар: Ви відмінно впоралися із завданням! Так, 
правильна відповідь «Еспаньйола». Але в нашому порту є й 
інші судна. Що це за кораблі? Для того, щоб заробити до-
даткові піастри, виконайте завдання нашого конкурсу.

Конкурс «Обери корабель»
Виберіть потрібні картки для відповіді на питання.
Виберіть три картки з назвами кораблів, які «плавали» 

тільки по сторінках книг?
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Варіанти відповіді: «Іспаньйола», «Морж» («Острів 
Скарбів»), «Дункан» («Діти капітана Гранта»).

Бібліотекар: В романі «Острів скарбів» окрім судна 
«Іспаньйола», також згадується корабель капітана Флінта 
«Морж». «Дункан» — це судно, на якому подорожували ге-
рої роману Ж. Верна «Діти капітана Гранта».

Виберіть чотири картки з назвами кораблів, які були 
справжніми піратськими суднами і якими командували зна-
мениті пірати?

Варіанти відповіді: «Пригода», «Помста королеви Анни», 
«Королівська Удача», «Щаслива доставка».

Бібліотекар: 
«Пригода» — улюблене судно шотландського моряка і 

англійського капера Вільяма Кідда. 
«Помста королеви Анни» — це флагманський корабель 

легендарного капітана Едварда Тіча. Тіч, він же Чорна 
Борода, — англійський пірат, що діяв в районі Карибського 
моря в 1703-1718 роках.

«Королівська удача» значилася у володіннях Бартолом’ю 
Робертса — знаменитого валлійського пірата, який промиш-
ляв в Атлантиці і Карибському морі. Захопив, до речі, понад 
400 кораблів. 

«Щаслива доставка», маленький, але від цього не менш 
улюблений кораблик Джорджа Лоутера — англійського піра-
та XVIII століття, «який працював» в Карибському басейні 
і Атлантиці. Фішка Лоутера — таран ворожого судна з одно-
часним блискавичним абордажем. Часто пірат робив це на 
«Доставці».

Виберіть дві картки з назвами кораблів, які є військови-
ми кораблями різних країн.

Варіанти відповіді: «Гетьман Сагайдачний», «Ластівка».
Бібліотекар: 
Британський військовий корабель «Ластівка» потопив ко-

рабель «Королівська удача», а сам пірат зустрів свою смерть 
в цьому бою. «Гетьман Сагайдачний» — багатоцільовий 
корабель Військово-Морських Сил України. Названий на 
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честь українського гетьмана Петра Сагайдачного. Флагман 
ВМС України.

Виберіть картку з назвою військового корабля, який зна-
ходиться у флоті в наші дні?

(Відповідь: «Гетьман Сагайдачний»).
Виберіть картку з назвою пасажирського корабля, який є 

кораблем-музеєм.
(Відповідь: «Великобританія»).
Бібліотекар: Корабель-музей «Великобританія» колись 

був океанським лайнером, який курсував між Нью-Йорком 
і Брістолем. Цей пасажирський пароплав був одним з най-
досконаліших для свого часу.

Завдання №5
Бібліотекар: Корабель знайшли, тепер потрібно вибра-

ти капітана. Порахуйте піастри, які ви заробили. У кого їх 
більше, той і капітан. Капітана відводимо убік і тихенько 
повідомляємо, куди потрібно пливти (альтанка «Шаховий 
клуб»). Гравців садовимо в човен (збираємо в групу і обмо-
туємо мотузкою). Гравці повинні рухатись у напрямі, зада-
ному капітаном. Складність завдання в тому, що всі гравці 
мають рухатись одночасно. 

Бібліотекар: Шановні гравці! В романі «Острів скарбів» 
капітан «Іспаньйоли» Смоллет не довіряє своєму помічни-
кові — штурману Ерроу. Тому наш капітан знає, куди по-
трібно йти, але вам не скаже. Ви самі вибираєте напрямки, а 
капітан буде вас поправляти, говорити «гаряче» (якщо пра-
вильний напрямок), або «холодно» (якщо неправильний). 

Завдання №6
Допомогти Джиму Хокінсу. Скласти карту і знайти скарб 

Капітана Флінта.
Бібліотекар: Шановні гравці! Протягом плавання підоз-

ри капітана Смоллета перетворилися у тверду впевненість, 
що Сільверу та іншим піратам не слід вірити. Тому капітан 
пропонує власний план. По карті він бачить, що на острові 
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є старий занедбаний форт. Капітан пропонує перебратися у 
форт і тримати оборону на суші. Але пірати напали на форт. 
Треба відстрілюватися. 

Конкурс «Бій за форт»
Гравці шикуються у дві шеренги: одна напроти іншої, 

й отримують м’яч. По черзі гравці кидають м’яча один в 
одного. Учасник, в якого влучили, виходить із шеренги. Ті, 
кого обстрілюють м’ячем, можуть ухилятися. Перемагає той 
гравець, в якого ніхто не зможе влучити. Він отримує один 
піастр.

Бібліотекар: Шановні гравці! Після штурму Джим 
Хокінс вирішує піти у розвідку. Допоможіть Джиму вибра-
тися з вікна на мотузці.

Конкурс «Гра з мотузками»
Потрібно швидко і міцно зв’язати 10 відрізків мотузки. 

Щоб зрозуміти, хто переміг, виміряйте мотузку рулеткою 
(довжина важлива), перевірте вузлики на міцність та не за-
будьте запам’ятати час. Переможець отримує один піастр.

Бібліотекар: Хитрий Сільвер укладає угоду з капітаном. 
В обмін на карту, запаси харчів та форт, він дозволяє героям 
піти. Ось тільки одна проблема -карта зіпсувалась.

Конкурс «Склади пазли»
Фотоколаж місця, де схована підказка, розрізати на 

шматки. (В нашому випадку це було фото будівлі кафе 
«Філіжанка» з картинкою скелета).

Бібліотекар: Шановні гравці! Ваше завдання скласти 
картинку і визначити місце, де капітан Флінт заховав свої 
скарби. Перший, хто дасть правильну відповідь, отримає 1 
піастр.

Бібліотекар: Як ви гадаєте, що означає скелет на фото-
графії? За правильну відповідь ви отримаєте 1 піастр.
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Бібліотекар: Так, ви маєте рацію, скелет виконував роль 
дороговказа замість компасу. Коли потрапите на місце, шу-
кайте картинку зі скелетом.

Закінчення квесту
На будівлі кафе «Філіжанка» є невеличка металева ін-

сталяція — «чашка». Усередині цієї інсталяції треба захова-
ти конверт. У конверті сховати записку про те, що грошей 
немає, одну гривню та номер телефону для «дзвінка друго-
ві». Текст записки «Грошей нема!» Запросіть допомогу друга 
за телефоном….

Бібліотекар: «Друг поспішає на допомогу!». 
Шановні гравці! Згадайте, будь ласка, чому пірати в ро-

мані «Острів скарбів» так і не отримали грошей.
Відповідь: Скарби знайшов колишній пірат Бен Ганн.
Бібліотекар: Куди саме він їх подів?
Відповідь: Віддав сквайру Трелоні.
Бібліотекар: А що з ними зробив Трелоні?
Відповідь: Відвіз до Англії та розподілив між усіма учас-

никами експедиції.
Бібліотекар: Шановні гравці! Скажіть, будь ласка, чи пі-

астри у вас справжні? Якщо ні, тоді ми терміново маємо їх 
конвертувати у нетверду, але справжню валюту. Підрахуйте, 
будь ласка, скільки у кожного з вас накопичилося піастрів, 
я їх обміняю вам по курсу: 1 піастр — 1 цукерка.
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Галина Нікітіна,
завідуюча Інтернет-центру 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Опан у ванн я бібл іотечного фотомистецтва
На сьогоднішній день, мабуть, дуже мало людей, які б 

хоч раз не спробували себе в ролі фотографа. Для цього зов-
сім не обов’язково мати супер-модний фотоапарат. Цілком 
достатньо звичайного смартфона чи старенької «мильнич-
ки» (мова йде аж ніяк не про коробочку для ароматного 
шматочка мила).

Процес фотографування затягує як наркотик. Хто з Вас 
жодного разу не бачив людей, які роблять селфі? Знову ж 
таки, що то за звір такий, той селфі? 

Як відомо, селфі — це звичайний автопортрет, зроблений 
за допомогою камери смартфону, веб-камери чи фотоапара-
та. Може бути зроблений фотографуванням як власного ви-
гляду так і його відображення у дзеркалі. Часто користувачі 
одразу завантажують селфі на власні сторінки у соціальних 
мережах. Як на мене, цей вид фотографії дає зрозуміти, що 
найголовніше в цьому світі — це насамперед ми самі, люди.

Молодь в нашому сьогоденні саме заради того селфі йдуть 
на шалені і відчайдушні кроки. Але це трохи інша тема, про 
яку можна поговорити згодом за чашечкою кави чи просто 
в приємній компанії.

Сьогодні ми поговоримо про головні аспекти, на які не-
обхідно звернути увагу, щоб зробити якісну фотографію в 
бібліотеці чи про бібліотеку. В першу чергу хочу сказати, 
що бібліотекар, який взяв у руки фотоаппарат (чи смарт-
фон, з метою фотографування) має забути про все на сві-
ті, про проблеми вдома, про кількість читачів у бібліотеці, 
про наганяй від керівництва і т.д.. Людина з камерою це 
вже не бібліотекар, повар, посадовець, а самий справжній 
фотомисливець, у якого є тільки об’єкт зйомки та його ка-
мера. І перед натисканням на заповітну кнопочку треба оці-
нити оточуючу обстановку, а саме яке світло, де двері, де 
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виступаючий, де гості і т.д. Тобто збираємо всю інформацію, 
що стосується об’єкта зйомки і його оточення, що правда на 
все це є лише кілька хвилин, якщо не секунд.

Знову ж таки, має бути повна концентрація на об’єкт, не 
можна обійняти неосяжне! Інакше — провал!

Перед тим як фотографувати треба визначитись з метою 
фотосесії, що це буде і що з цими фоторафіями потім роби-
ти. Від мети зйомки залежать налаштування нашої камери 
та облаштування місця для якісних фотознімків. Ось на-
приклад, якщо це будуть просто фото події на пам’ять, то 
тут можна фотографувати на автоматичних налаштуваннях 
камери. Якщо планується сюжетна зйомка, то тут треба вже 
все підганяти під сюжетну лінію (костюми, атмосфера, ото-
чуюча обстановка).

Для портретної зйомки необхідне хороше освітлення і 
краще природнє, а не від різноманітних ламп, але й прямі 
сонячні промені на об’єкт також не підходять. Той, хто ду-
має, що фотографувати це лише тицяти на кнопку, глибоко 
помиляється. Фотографія це ціле мистецтво, якому треба 
вчитися і приділяти багато часу. Є цікавий напрямок ді-
яльності, пов’язаний з фотографією це — фотомистецтво. 
Фотомистецтво належить до візуальних, або пластичних 
мистецтв і водночас до так званих «технічних».

Якщо говорити про фоторепортаж для висвітлення у ЗМІ 
або в соціальних мережах, то тут супер-налаштування бу-
дуть зайвими, так як деякі інтернет ресурси мають певні об-
меження ваги картинок (наприклад, до 500 КБ чи до 1 МБ).

Якщо Ви фотографуєте для подальшого друку рекламної 
продукції, то тут вже треба зважувати всі за і проти, щодо 
вихідного розміру друкованої продукці. Тобто, якщо плану-
ється друк рекламної афіші формату А1 (594 мм х 841 мм) 
чи А2(420 мм х 594 мм), то відповідно картинка має бути не 
менша ніж — 6300 х 8910 пікселів. І так далі…
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А зараз розберемо основні постулати якісних фотографій. 
1. Найперше і найголовніше для якісної фотографії не-

обхідне якісне освітлення. 
Звичайно ж, немає нічого кращого за природнє освітлен-

ня, але як бути в похмурі дні? В таких випадках ми вико-
ристовуємо додаткові джерала світла (лампи, прожектори і 
т.д.). Під час зйомки фотограф має повернутися спиною до 
джерела світла, а об’єкти навпаки повинні бути спрямовані 
до світла. 

2. Будьте обережні з вікнами!
Якщо необхідно фотографувати в приміщенні необхідно 

прибрати наші об’єкти зйомки подалі від вікон і бажано від 
стін. Чому? По-перше, вікно буде додатковим джерелом світ-
ла, котре знаходиться за об’єком, а нам треба освітлювати 
його передню частину. По-друге, від стін також може від-
биватись світло і в резултаті в нас освітлюватиметься спина 
об’єкта, а не лице.

3. Концентрація на об’єкті!
Концентруючись на предметі зйомки не забувайте при-

брати все зайве з кадру, щоб не відволікати увагу глядача на 
непотрібні елементи. А ще впустивши в кадр більше стелі чи 
підлоги, наприклад, ми ризикуємо віддяти нашому об’єкту 
як не ноги так голову. Не «ріжте» людей!

4. Як досягти чіткості фотографії?
Головне це — стати в зручну позу, щоб фотограф не пе-

ревалювався з ноги на ногу, обов’язково треба тримати фо-
тоаппарат чи смартфон обома руками, щоб рука не смикну-
лася. Не фотографуйте із-за плеча чи то з-під поли. І знову 
вмикаємо в собі фотомисливця, який перед пострілом зата-
мовує дихання та прислухається до ударів серця. 

5. Використовуй спалах з розумом!
У приміщенні фотоспалах не повинен грати роль основ-

ного джерела світла. Він має лише підсвічувати тіні або 
злегка додавати підсвічування переднього плану. Хоча й 
спалах в багатьох ситуаціях допомагає вирішити пробле-
му з освітленням, але занадто висока його яскравість може 
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зробити людей на знімку схожими на примар або з «засві-
ченими» обличчями чи з шикарними залисинами. Краще на 
всяк випадок завжди робити два знімки — один зі спалахом, 
інший — без, в результаті завжди вибрати кращий. 

6. Оптимальна роздільна здатність
Роздільна здатність — це рівень деталізації зображення, 

вона вимірюється у пікселях на 1 дюйм (ppi). Чим біль-
ше пікселів на 1 дюйм, тим більша роздільна здатність. Як 
правило, зображення з високою роздільною здатністю забез-
печує кращу якість друку. Для того щоб зробити високоя-
кісний знімок, переконайтеся, що ви поставили дане нала-
штування на максимум. Знімки високої роздільної здатності 
набагато швидше заповнять пам’ять вашого смартфона, але 
ви зможете без усіляких втрат якості збільшувати отриману 
фотографію.

7. Не використовуйте цифровий зум
Для початку давайте розбремось з цими зумами. Що воно 

таке і з чим його їдять?) 
Оптичний зум — характеристика оптичної системи фо-

тоапарата. Відбувається за рахунок зсуву лінз в об’єктиві.
Цифровий зум — збільшення картинки, шляхом аналізу 

готового зображення. 
У той час як оптичний зум насправді збільшує об’єкти на 

знімку, цифровий зум тільки псує якість знімка. Вам краще 
просто підійти ближче, а потім, якщо необхідно, обрізати 
або збільшити фотографію з тим же ефектом, як при циф-
ровому зумі.

Підводячи підсумки щодо фотомистецтва хочу нагадати 
про основні моменти, яких варто дотримуватись, щоб зроби-
ти якісні фотознімки:

 • Визначтеся з об’єктом зйомки
 • Протріть об’єктив камери
 • Наведіть камеру на обраний об’єкт
 • Приберіть все зайве з кадру
 • Для приближення об’єкту — вмикаємо ноги
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 • Пам’ятайте про вікна
 • Гарне світло — запорука вдалої фотосесії
 • Фотоспалах куди завгодно, тільки не «в лоб»

Перед тм як перейти до другої частини нашого занняття 
хочу процитувати Арнольда Ньюмана: «Більшість фотогра-
фів вважають, якщо купити кращу камері, то можна робити 
кращі фотографії. Краща камера не буде працювати за вас, 
якщо в вашій голові чи в серці нічого немає».

Бажаю Вам всім вдалого фотополювання! І пам’ятайте — 
в кожній фотографії повинна бути душа!

Запроваджуємо нові формати

Юлія Ярова, 
бібліотекар І категорії 

відділу обслуговування користувачів 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Л ітерат у рні капінги:  
творчість із ароматом кави

Бібліотека давно перестала бути просто місцем для чи-
тання. У той же час, користувачі звикли до численних акцій 
та заходів. Тому бібліотекам важливо бути на одній хвилі з 
читацькими вподобаннями. Необхідно долучатися до нових 
та креативних форматів, що творяться самими користувача-
ми і вміти не лише надати їм можливості для самореаліза-
ції, а й відповідати сучасним тенденціям. 

Так, під час обласного семінару «Молодий бібліотекар 
Кіровоградщини» працівники відділу обслуговування ко-
ристувачів ОУНБ ім. Д. І. Чижевського провели бібліо-ка-
пінг (літературну дегустацію), познайомивши колег із новим 
для них форматом.

Капінг — насправді дегустаційний захід, під час якого 
професійні дегустатори оцінюють каву на вигляд, на запах і 
на смак. Формат літературного капінгу передбачає дегуста-
цію мистецтв, які висвітлюють заздалегідь визначений на-
прям. І передусім — дегустацію мистецтва слова. 
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«Поетичний капінг — це завжди нова тема, особлива міс-
терія візій, слів, музики, емоцій, сенсів, натхнення, смаків, 
людяності. Це певний стиль думання-мислення, самосвідо-
мості через мистецтво, оприявлення себе світові» (капінг 
час, ШТОПОР).

З історії капінгів у Кропивницькому
Традиція поетичних капінгів з’явилася у 

Кропивницькому (тоді ще Кіровограді) наприкінці 2014-го 
року. Організаторками стали Альона Олійник та Вікторія 
Гапоненко, студентки Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(ЦДПУ), закохані у літературу і поезію зокрема, та Ірина 
Ткаченко, викладачка кафедри видавничої справи та реда-
гування факультету філології і журналістики ЦДПУ, яка їх 
підтримала. 

Перший капінг відбувся 18 грудня 2014 року у «Львівській 
майстерні шоколаду» (на той час розташовувалася на одній 
із центральних вулиць міста — Дворцовій). Читання присвя-
тили Дню Святого Миколая. У «меню» можна було «ску-
штувати» поезію про дитинство, мрії та Різдво; чарівну му-
зику; приємні сюрпризи; лотерею; благодійний розпродаж 
чашок, магнітів, листівок.

Новий формат заходу одразу привернув до себе увагу 
численних ЗМІ (див. «Капінги у мас-медіа»).

Особливості капінгів
Головною особливістю поетичних капінгів, які виникли 

у Кропивницькому, є їхня унікальність. Адже кожен захід 
особливий (про що можна дізнатися з їхніх медіа-історій 
за наведеними джерелами) і не має жорстких обмежень. 
Навпаки, єдиною спільною рисою, яка простежується від 
заходу до заходу, можна назвати актуальність тем і готов-
ність творчих людей відповідати на виклики проблем су-
часності. Крім того, прослідкувавши за тенденціями, можна 
виділити наступні риси:
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 • локація довільна. З часу першого капінгу відбулося 
кількадесят заходів у кав’ярнях та рестораціях, одно-
му із двориків історичного центру міста, на факуль-
теті вищого навчального закладу тощо;

 • гнучкість формату. Формат капінгу дозволяє по-
єднувати його з іншими локальними ініціативами 
і розкривати людей творчості у різних напрямках. 
Так, капінг на тему «Вірші у потягах» органічно по-
єднався з іншою місцевою ініціативою #Стихійні_
читання, що проходить у форматі театру вух;

 • вільне наповнення. У програмі капінгів були не 
тільки читання поезії та прози, а й майстер-класи, 
воркшопи (майстерні), розпродажі, дегустації їжі та 
напоїв, благодійні ярмарки, циркові виступи та ба-
гато інших подій, що дозволило розширити цільову 
аудиторію; 

 • відкритість різним цільовим групам. Капінги не 
мають вікових обмежень, якщо це не обумовлено те-
матикою і не оголошено організаторами заздалегідь. 
При чому діти можуть бути не лише глядачами, а 
й активними виконавцями і декламаторами: формат 
дозволяє усім відкрити свій творчий потенціал;

 • благодійність. Чи не кожен із проведених капінгів 
мав також на меті допомогти тим, хто цього потре-
бує. Кошти на лікування, на потреби волонтерів, що 
готували обіди бійцям в АТО, на організацію фут-
больного матчу та розігрування мистецького кубку 
Миколи Вінграновського збиралися під час розпов-
сюдження квитків за символічні кошти, ярмаркових 
розпродажів книг та інших благодійних ініціатив. 

Літературна дегустація під час семінару  
«Молодий бібліотекар Кіровоградщини»

Бібліотекарі відділу обслуговування користувачів — 
Лариса Яворська, Ірина Рєзнік та Юлія Ярова — ство-
рили особливу дегустаційну атмосферу: книжковими 
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підбірками-інсталяціями — про каву та пори року; симво-
лічною інсталяцією-аркою, крізь яку читці мали проходити 
на сцену. Також атмосферу доповнював музичний супровід 
читань класичними творами із циклу «Пори року» Антоніо 
Вівальді та Астора П’яццолло. А на тлі проектувалися 
зображення сучасних представників і представниць візуаль-
ного мистецтва, роботи яких доступні для презентації в ме-
режі інтернет і репрезентують художнє фото, цифровий арт, 
стріт-арт, фотокопії картин фарбами та цикл «Пори року» 
австрійського художника Альфонса Мухи.

Дегустаторками виступили учасниці семінару, зачитуючи 
улюблені твори місцевих авторів та авторок. Вони не були 
обмежені у виборі творів іншими критеріями, крім тематики 
(власне, пори року) та часовими рамками (рекомендувалися 
до прочитання твори сучасників). 

Наприкінці заходу на всіх учасниць чекав приємний 
сюрприз від адміністрації бібліотеки — іще один вияв гнуч-
кості формату заходу — заохочувальні призи найкращим 
читачкам.

Для сучасних бібліотек важливо прислухатися до нових 
неформальних творчих ініціатив у їхній місцевості. Варто 
бути відкритими до нових тенденцій і не боятися експери-
ментувати.

Капінги у мас-медіа
Радимо долучитися до відкритої facebook-спільноти 

«Поетичний капінг», де можна поспілкуватися з організато-
рами та учасниками поетичних капінгів у Кропивницькому: 
https://www.facebook.com/groups/796057823819679/. 

1. Запрошуємо на новий Поетичний Капінг!/ Сайт 
ЦДПУ ім. В. Винниченка. — Електронний ресурс] — 
Режим доступу до ресурсу: https://www.cuspu.edu.ua/
ua/fakultet-filolohii-ta-zhurnalistyky/3866-zaproshuiemo-
na-novyi-poetychnyi-kapinh. 

2. Кіровоград: поетичний капінг під відкритим не-
бом (ФОТО, ВІДЕО) // Гречка. — [Електронний 
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ресурс] — Режим доступу до ресурсу:https://gre4ka.
info/kultura/19193-kirovohrad-poetychnyi-kapinh-pid-
vidkrytym-nebom-foto-video. 

3. Кропивничан запрошують на перший весняний 
«Поетичний капінг» // Гречка. — [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу до ресурсу: https://gre4ka.
info/anonsy/43962-kropivnichan-zaproshuyut-na-pershij-
vesnyanij-poetichnij-kaping. 

4. Літературний камбек. Поетичний капінг у 
Кропивницькому. — [Електронний ресурс] — Режим 
доступу до ресурсу: http://t-poet.blogspot.com/2016/11/
blog-post_19.html. 

5. Поетичний кап-кап-капінг!//Тусовка. — [Електронний 
ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://s.tusovka.
kr.ua/news/2015/10/06/poetichnii-kap-kap-kaping. 

6. Поліна Кириленко. Поетичний капінг «ЧАС» // 
Штопор: культурно-літературний електронний журнал. 
— 2018. — № 2 (24). — С. 6. — Режим доступу: https://
issuu.com/kirillpolischuk/docs/shtopor_24_2018. 

7. Ткаченко І. Видавничий капінг: від хенд-мейду до лон-
гріду / Методичний блог кафедри журналістики, ви-
давничої справи та редагування. — [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу до ресурсу: http://nashmetod.
blogspot.com/2015/12/blog-post.html. 

8. Ткаченко О. Вірші в потягах: у Кропивницький повер-
тається поетичний капінг// Перша електронна газета. 
— [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 
https://persha.kr.ua/news/life/99656-virshi-v-potyagah-u-
kropyvnytskyj-povertayetsya-poetychnyj-kaping/ 

9. Ткаченко О. Кіровоградців запрошують на нічний 
Поетичний капінг (АНОНС) // Перша електронна 
газета. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до 
ресурсу: https://persha.kr.ua/news/49915-kirovogradciv-
zaproshuyut-na-nichnij-poetichnij-kaping-anons/. 

10. Ткаченко О. Не/випадкові слова поштою: в Кіровограді 
відбувся осінній поетичний капінг (ФОТО) // Перша 
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електронна газета. — [Електронний ресурс] — Режим 
доступу до ресурсу: https://persha.kr.ua/news/54911-u-
kirovogradi-chitali-listi-foto/. 

11. Ткаченко О. Стихійні читання у Кропивницькому об’єд-
нуться із поетичним капінгом// Перша електронна газе-
та. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 
https://persha.kr.ua/news/life/99903-styhijni-chytannya-u-
kropyvnytskomu-ob-yednutsya-iz-poetychnym-kapingom/.

12. Ткаченко О. У Кропивницькому відбувся поетичний 
капінг // Перша електронна газета. — [Електронний 
ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://persha.
kr.ua/news/showbiz/160017-u-kropyvnytskomu-vidbuvsya-
poetychnyj-kaping/ 

13. Ткаченко О. У Кропивницькому смакуватимуть по-
езію та продаватимуть листівки заради благодійності 
// Перша електронна газета. — [Електронний ресурс] 
— Режим доступу до ресурсу: https://persha.kr.ua/news/
life/100510-u-kropyvnytskomu-smakuvatymut-poeziyu-ta-
prodavatymut-lystivky-zarady-blagodijnosti/. 

14. У Кіровограді вночі читатимуть вірші і питимуть вино 
// Златопіль. — [Електронний ресурс] — Режим досту-
пу до ресурсу: https://zlatopil.com.ua/life/item/5494-u-
kirovohradi-vnochi-chytatymut-virshi-i-pytymut-vyno. 

15. У Кропивницькому відбудеться перший весняний 
«Поетичний капінг» // Без купюр. — Електронний ре-
сурс] — Режим доступу до ресурсу: http://www.kypur.
net/u-kropyvnytskomu-vidbudetsya-pershyj-vesnyanyj-
poyetychnyj-kaping/. 
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НАУКОВІ РОЗВІДКИ, ДОСЛІДЖЕННЯ
Наталія Зеленська,

завідуюча відділом
рідкісних і цінних видань

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Виданн я зі шта мпа ми Єл исаветградського 
земського реа л ьного у чи л ища  

у фонда х Обл асної у ніверса л ьної  
нау кової бібл іотек и і м. Д.І.Чи жевського

Історія Обласної універсальної наукової бібліотеки  
ім. Д.І. Чижевського — це невід’ємна складова історії на-
шого краю. Створена наприкінці ХІХ сторіччя у 1899 році 
Єлисаветградська громадська бібліотека переживала часи 
відносної стабільності та була на межі закриття, разом з 
громадою міста пережила буремні революційні роки, фа-
шистську окупацію та тяжкі роки відбудови. 

Тепер це сучасна установа, яка надає інформаційні та 
освітні послуги користувачам не тільки нашого міста та 
області, а й користувачам мережі Інтернет у всьому світі. 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського є головним культурним, освіт-
нім, науково-інформаційним закладом регіону. 

На початку діяльності Єлисаветградської громадської бі-
бліотеки фонд формувався традиційно для зібрань громад-
ських бібліотек — поповнення книжкового фонду відбува-
лось в значній мірі за рахунок пожертв громадянами різних 
станів, які надходили до бібліотеки здебільшого книгами з 
приватних зібрань. Також щорічно на утримання бібліотеки 
міська управа виділяла 600 карбованців. Ці кошти витрача-
лись на оплату за оренду та утримання приміщення, оплату 
праці бібліотекарю та сторожу, на придбання книг коштів 
майже не залишалося.
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Кардинально змінився підхід до комплектування біблі-
отечних фондів після революції 1917 року. Бібліотеки от-
римали державне фінансування. Надаючи бібліотекам зна-
чення важливих ідейно-пропагандистських установ, держава 
покладала на себе фінансування комплектування фондів та 
створила мережу бібліотек. 

За роки діяльності бібліотеки її фонд зріс від 2,5 тисяч 
на час відкриття бібліотеки до 800 тисяч примірників. Це 
універсальне за змістом зібрання від ХIV — до ХХІ ст. 

Робота з формування фонду рідкісних і цінних видань 
розпочалась з 1991 року. З фондів бібліотеки відібрані видан-
ня ХІХ — початку ХХ сторіччя. Був створений відділ рідкіс-
них книг та краєзнавства, а в 2001 році, як окрема одиниця 
— відділ рідкісних і цінних видань Кіровоградської облас-
ної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського. 
Створення відділу — це певний етап в історії бібліотеки, ре-
зультат планомірної роботи з формування фонду рідкісних 
документів, колекцій пам’яток друку та писемності.

Головним завданням роботи відділу є розкриття колекцій 
цінних і рідкісних видань, удосконалення довідково-бібліо-
графічного апарату, створення електронних копій рідкісних 
документів, особливо, краєзнавчого спрямування.

Однією з тем вивчення фонду відділу стало дослідження 
«Видання зі штампами дореволюційних навчальних закла-
дів Єлисаветграда у фондах бібліотеки ім. Д.Чижевського». 
Досліджуючи шлях цих видань з бібліотек навчальних за-
кладів до фондів бібліотеки, ми встановили, що значне по-
повнення фондів громадської бібліотеки відбулось у 1920 
році, коли, виконуючи декрети радянської влади «Про поря-
док реквізиції бібліотек, книжкових складів та книг взагалі» 
(1918) та «Про націоналізацію запасів книг та інших друко-
ваних творів»(1920) були націоналізовані приватні бібліоте-
ки та бібліотеки дореволюційних навчальних закладів.

У 1920 році книги з бібліотек навчальних закладів мі-
ста, що були ліквідовані, зібрані в приміщенні бібліотечної 
секції відділу народної освіти на розі вулиць Дворцової та 
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Інгульської, нині в цьому приміщенні знаходиться обласна 
бібліотека для юнацтва, а з 1920 по 1982 рік — обласна бі-
бліотека ім. Н.Крупської. 

Склад бібліотечної секції був організований у лютому 
1920 року, а вже до кінця року до нього надійшло понад 70 
тисяч видань. Найбільше, понад 10 тисяч примірників, на-
дійшло із бібліотеки громадського зібрання, майже стільки 
ж з бібліотек скасованих гімназій та училищ.

У фонді відділу рідкісних і цінних видань майже 400 
книг та періодичних видань зі штампами фундаментальної 
та учнівської бібліотеки Єлисаветградського земського ре-
ального училища, з них 185 — іноземними мовами. Це най-
більша кількість книг, які зберігаються у наших фондах, з 
бібліотек навчальних закладів. 

Наприклад, з бібліотеки Єлисаветградської чоловічої гім-
назії у фонді 201 видання;

Громадської жіночої гімназії — 189;
Комерційного училища Бонч-Бруєвича — 16;
Духовного училища — 7.
Колекція видань із бібліотеки Єлисаветградського зем-

ського реального училища складається з різних типів та ви-
дів видань наукової, довідкової, науково-популярної, вироб-
ничої та художньої літератури. Ці видання мають наукову, 
краєзнавчу, поліграфічну та історичну цінність.

Наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Єлисаветградське зем-
ське реальне училище було одним з найбільших навчальних 
закладів міста.

Урочисте відкриття училища відбулось 31 серпня 1870 
року. Навчання почалося з першого вересня . Було сформо-
вано три класи, в яких навчалось 189 учнів. Вже у 1882 році 
училище складалося із 8-ми класів: підготовчого, шести ос-
новних і додаткового загального відділення. 

Крім основного навчального процесу, при училищі дія-
ли з 1880 року Вечірні рисувальні класи для «вольнопри-
ходящих» — перша в Російській імперії громадська шко-
ла мистецтв, яку очолив академік портретного живопису 
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Петро Олександрович Крестоносцев (Волгін). Навчання 
для всіх бажаючих незалежно від віку, статі і станової на-
лежності було безплатним. Утримувалися класи на кошти 
Єлисаветградського земства, яке виділяло 1,5 тисячі рублів 
щорічно. Ось як про ці рисувальні класи художник П. Івачов 
захоплено писав у листі до мовознавця О. Потебні в Харків 
12 грудня 1882 року: «…у них є при Земському реально-
му училищі прекрасна малювальна школа, якої не снилося 
Харкову. Учнів 60 осіб... Вчителем академік Крестоносцев». 
Лише за перші три роки існування класів вісім його учнів 
вступили до Петербурзької академії мистецтв, чотири — до 
школи Штігліца і двоє — до Московського училища живо-
пису, скульптури та зодчества.

З 1874 при училищі діяла Єлисаветградська земська 
метеорологічна станція. Засновником і керівником станції 
був відомий вчений і викладач Гаврило Якович Близнін. 
Він був кореспондентом головної фізичної лабораторії та 
Імператорського російського географічного товариства. 
Широко відомі його наукові праці про циркуляцію вологи в 
ґрунті. Визначення вологості ґрунтів розпочато Близніним 
ще у 1887 році і велось до його смерті у 1901 році. Відомі 
його дослідження про вплив метеорологічних умов для вро-
жайності озимої пшениці в Єлисаветградському повіті. 

 Книги Гаврила Близніна зберігались в бібліотеці учили-
ща, згодом надійшли до фондів Єлисатградської централь-
ної бібліотеки. http://library.kr.ua/elib/bliznin/

Наприкінці ХІХ ст. в Російській імперії широкого роз-
повсюдження набули безкоштовні народні читання. Такі 
народні читання були організовані в Єлисаветграді при ре-
альному училищі завдяки голові правління Я. Е. Ерделі та 
директору училища І. Ф. Бачинському. При училищі діяла 
бібліотека народних читань, яка у 1899 році мала 404 назви 
і 414 примірників видань. — Це в основному духовна лі-
тература , видання що прославляли правителів Російської 
імперії та армію, а також науково-популярну літературу. 
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Кількість слухачів була неоднаковою: від 70 до 1700 чоло-
вік. Крім того, існував склад, в якому зберігались видання 
на продаж.

Книги для народних читань замовлялись з дозволу учи-
лищної Ради Херсонського губернського єпархіального учи-
лища.

Лекторами були в основному викладачі реального учи-
лища, а також жіночої гімназії та духовного училища. Теми 
читань досить різноманітні: «Святитель Тихон Задонський», 
«Архангельський край», «Ломоносов М.В.», «Хрещення 
Русі» та ін.

Бібліотека Єлисаветградського земського реального учи-
лища розпочала свою діяльність одночасно з відкриттям 
навчального закладу. В звіті училища за 1870 рік зазнача-
лось, що на час відкриття бібліотека мала 448 назв та 768 
томів видань. Значну частину книг для бібліотеки учили-
ща пожертвував доцент Новоросійського університету (нині 
Одеський національний університет ім. Мечникова) О.Ф. 
Стюарт. Учнівська бібліотека та початку діяльності учили-
ща не була відкрита через незначну кількість книг.

За перший рік існування училища бібліотека придбала 
581 назву, 983 томи видань. Місто виділило для комплек-
тування бібліотеки 1 тисячу рублів. Міські діячі — пові-
товий предводитель дворянства, статський радник Кирило 
Васильович Соколов-Бородкін та землевласник Григорій 
Васильович Соколов-Бородкін передали в дар бібліотеці 
книги та журнали. 

У 1874 році відкрилась учнівська бібліотека при реаль-
ному училищі. У звіті училища за 1882 рік зазначалось, 
що при училищі діє 2 бібліотеки: для викладачів та учнів. 
Бібліотека для викладачів складається із двох відділень: пе-
дагогічного та загальноосвітнього. Педагогічне відділення 
включає видання з педагогіки, дидактики, методики, пси-
хології та ін.

Загальноосвітній — богослов’я, філософію, техноло-
гію, сільське господарство, історію та допоміжні науки, 
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географію, етнографію, мандрівки, статистику, математичні 
науки, природознавчі науки, мовознавство, літературно-по-
літичні журнали, повні зібрання творів кращих вітчизняних 
та іноземних авторів. Дитяче відділення при ньому — ви-
дання для дітей молодшого та середнього шкільного віку, 
журнали для дітей та книги для народних читань, а відділ 
навчальних посібників — географічні карти і картини із ро-
сійської, всесвітньої та природничої історії.

За 1882 рік для бібліотеки училища придбані періодичні 
видання:

«Детское чтение», «Русская старина», «Киевская стари-
на», «Русский вестник» та інші, окремі номери яких збері-
гаються у відділі рідкісних та цінних видань зі штампами 
фундаментальної бібліотеки реального училища.

Серед видань бібліотеки училища, які зберігаються у фо-
нді бібліотеки ім. Д. Чижевського прижиттєве видання ві-
домого французького публіциста, філософа, діяча Паризької 
Комуни 1871 року, різкого критика бонапартистського режи-
му, видавця революційних лівих газет «Жюстіс» («La Justice») 
і «Амі дю пепль» («L̀Ami дю Peuple») Вермореля Огюста 
Жан Марі.  Деятели 1851 года: История президентства и 
основания Второй Империи. — СПб.: Тип. А.М.Котомина, 
1870. — 544 с. — (Сер. «Из истории современной Франции»).

В Державному архіві Кіровоградської області зберігся до-
кумент про те що бібліотека училища придбала розкішне бі-
бліофільське видання «Царської охоти на Русі», нажаль, ві-
домості про подальшу долю цього видання відсутні. Але не 
зважаючи на складні історичні умови: роки революції і гро-
мадянської війни, німецької окупації і післявоєнної розрухи 
в фондах бібліотеки зберігаються книги Єлисаветградського 
земського реального училища. Можливо сторінки цих ви-
дань гортали видатні вчені — викладачі училища , серед 
яких — основоположник слов’янської філології професор 
В.Григорович, історик і археолог В. Ястребов, вчений і до-
слідник природи Г. Блізнін, талановиті художники — за-
сновник вечірніх рисувальних класів П. Крестоносцев, 
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художники-викладачі — Ф. Козачинський, А. Ольшанський, 
учні — видатні актори М. Садовський, П. Саксаганський, 
Гнат Юра, композитор і диригент К. Шимановський, поет 
Є. Маланюк, письменник Ю. Яновський, академік Георгій 
Проскура, декілька поколінь учнів з династії відомих вій-
ськових діячів Емануелів, династія громадських діячів і 
благодійників Ерделі та багато-багато випускників цього 
уславленого закладу.

Видання із бібліотеки Єлисаветградського земського ре-
ального училища широко використовуються читачами бі-
бліотеки, експонуються на бібліотечних виставках.

Рідкісні видання, що стосуються історії нашого краю 
оцифровані та розміщені на сайті бібліотеки в розділі 
«Цифрова бібліотека». http://library.kr.ua/elib/

Використані джерела:
1. ДАКО. Фонд 60, опис1, спр. 148
2. ДАКО. Фонд 816, опис 1, спр. 73
3. Пашутин А.Н. Исторический очерк г. Елисаветграда. 

Лито-Типография Бр. Шполянских. г. Елисаветград, 
1897.



– 206 –

Наталія Зеленська,
завідуюча відділом рідкісних

 і цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Підру чник и X V III — початку X X стол іття  
в колек ції Олександра І л ьїна

Формування фонду рідкісних видань в Обласній універ-
сальній науковій бібліотеці ім. Д.Чижевського розпочалося з 
1991 року, коли було створено відділ краєзнавства та рідкіс-
них видань. З 2001 року відділ рідкісних та цінних видань 
функціонує як окрема одиниця. 

Створення відділу — це певний етап в історії бібліотеки, 
результат планомірної роботи з формування фонду рідкіс-
них документів, колекцій пам’яток друку та писемності.

Фонд відділу налічує 20 тисяч одиниць збереження. Це 
універсальне за змістом зібрання, яке включає рукописи та 
друковані видання від XVI до початку ХХ сторіччя.

Основу фонду складають видання Єлисаветградської 
громадської бібліотеки, що гостинно відкрила свої двері 
для читачів ще у 1899 році. Значне поповнення фондів гро-
мадської бібліотеки відбулось у 1920 році, коли, виконуючи 
декрети радянської влади, були націоналізовані приватні 
бібліотеки та бібліотеки дореволюційних навчальних закла-
дів. Також до фонду увійшли рештки приватних бібліотек 
родини Шимановських, генерала Олександра Самсонова, 
Володимира Винниченка, філософа Дмитра Чижевського, 
архітектора Сергія Олексієнка, родинний архів Флоровських.

У 1994 році фонд відділу рідкісних видань поповнився 
зібранням кіровоградського колекціонера Олександра Ільїна 
http://library.kr.ua/elmuseum/ilyin/.

Колекція універсальна за змістом, різноманітна за цільо-
вим призначенням, знаковій природі — текстові , нотні, кар-
тографічні та образотворчі матеріали.

Хронологічні рамки видань колекції від XIV до кінця 
ХХ ст. 
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В колекції можна виокремити, так звані, міні-колекції:
 – книги кириличного друку;
 – видання друкарні Києво-Печерської Лаври;
 – прижиттєві видання класиків світової літератури;
 – україномовні видання та ін.

Особливе місце в колекції належить підручникам. Це на-
вчальна література з економіки, права, медицини, сільського 
господарства, мовознавства, музики, військової справи та ін., 
що видавалась, починаючи від XVIII до XX ст. Загалом їх 
близько 300 примірників.

Найстаріші підручники:

Арифметика  
Леонтія Магніцького, 1703 року.  
    За яким навчалось декіль-
ка поколінь, це один з перших 
слов’янський і, — майже п’ятде-
сят років , єдиний підручник з 
математики; 

Лексикон трехязычный си-
речь речений славенских, елли-
ногреческих и латинских сокро-
вище: Из различных древних 
и новых книг собранное и по 
славенскому алфавиту в чине 
расположенное: содержит 19712 
словарных статей. 

Укладач словника Федір Полікарпов-Орлов. Виданий 
словник у Москві в 1704 році. До словника входили, крім 
слов’янського, грецький та латинський алфавіти. Словник на 
західний манер називався лексиконом.

Більшість підручників XVIII сторіччя були перекладними.
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В першій половині ХІХ сторіччя освіта в Російській 
Імперії розвивалась швидкими темпами. Відбувся перехід 
від освіти для обраних до масової школи. Підручники поча-
ли видаватись масово. 

8 вересня 1802 року виданий Маніфест про утворення 
Міністерства народної освіти. З метою створення єдиного 
освітнього простору на всій Російській імперії був затвер-
джений зміст освіти, створено «Перелік рекомендованих 
підручників для гімназій». Підготовка і розповсюдження 
підручників знаходилось під контролем Міністерства на-
родної освіти. 

Друга половина ХІХ ст. відзначалась бурхливим розвит-
ком народних та професійних шкіл. Це обумовило ство-
рення підручників з різних галузей знань. Через велику 
потребу навчальної літератури Міністерство освіти дозво-
лило університетам імперії готувати і видавати підручники. 
Основною рисою підручників була доступність викладеного 
матеріалу. 

В цей період готувались та перекладалися іноземні під-
ручники в Києві, Одесі, Херсоні та інших містах України:

1. Владимиров, Леонид Евстафьевич. Учебник русс-
кого уголовного права [Текст] : Общая часть / Л. Е. 
Владимиров. — Харьков : Изд. тип. Каплана и Бирюкова, 
1889. — ІІІ,253 с.

2. Покровский, Константин Доримедонтович. Курс 
космографии [Текст] : Для сред. учеб. заведений 
/ К.Д.Покровский. — 8-е изд., испр. — К. : Изд. 
Пироговского Т-ва, 1916. — 164 с. : 213 ил., 2 л. карт. — 
Пер. изд. 

3. Повторительный курс теории словесности [Текст] : 
Составлен по новейшим учебникам, применитель-
но к последней министерской программе. — Одесса : 
Книгоизд. М.С.Козмана, Б.г. — 227 с. : вкл.л, табл.

4. Кубалов, Б. Систематический курс русской истории 
[Текст] / Б. Кубалов. — Изд. 2-е. — Одесса : Книгоизд. 
М. С. Козмана, 1916 — Ч. 1. — 1916. — IIІ, 144 с. : табл. 
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5. Молинари, Густав Курс политической экономии [Текст] 
/ Густав Молинари; Ред. перевода Я. А. Ростовцев. — 
СПб. : Тип. Н.Тиблена и К, 1860 — — 

6. Спеціальні підручники:
7. Андрес, Э. А. Недостатки речи и борьба против них в 

семье и в школе: Физиология речи. Гигиена реча. Курсы 
для заикающихся [Текст] : Опыт руководства для роди-
телей и воспитателей / Э. А. Андрес. — Кронштадт : 
Типо-лит. Д. М. Комарова, 1897. — 182 с. : ил.

Крім підручників світського змісту в фонді зберігаються 
підручники для духовних училищ та семінарій:

Быстров, Л. В. Учебник знаменного пения [Text] / Л. В. 
Быстров. Азбука демественного пения : (Для старообряд-
ческих школ) / Л.Ф. Калашников. — К. : Знаменное пение, 
1911. — 64, 15, 16 с.

Смирнов, Евграф. История Христианской Церкви [Текст] 
: Учебник для духовных семинарий: Курс III и IV кл. Курс 
V класса духовных семинарий / Евграф Смирнов,. — 7-е 
изд. — СПб. : Тип. Дома призрения малолетних бедных, 
1901 , 1904. — 456,VІІІ,189,ІІІ с., разд. паг.

Беляев, И. С. Практический курс изучения древней рус-
ской скорписи для чтения рукописей XV-XVIII столетий 
[Текст] : Со снимками устава и полуустава, азбуки, отдель-
ных слов и целых рукописей, заставок и заглавных цветных 
букв, вязи и белорусского письма / И.С. Беляев. — М. : 
Синодальная Тип., 1907. — 83,[1] с. : ил

В ХІХ сторіччі почали активно видаватись карти та ат-
ласи — історичні та військові. В фонді зберігається два ви-
дання атласів:
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1. Павлищев
   Николай Иванович. 
Исторический атлас России 

[Текст] / Н. И. Павлищев; Н. 
Павлищев. — 2-е изд. доп. — 
Вильна : Тип. Окружного Штаба, 
1873 . — (Сер. «Военно-учебные 
пособия»)

Ч.1 : Обзор исторических 
карт, Летопись и Родословные 
росписи. — 1873. — 120 с. : 1 л. 
карт.

2. Шеффер, Оскар. Карманный медицинский атлас 
[Текст] / Оскар Шеффер (1861-1919). — 2-е рус. изд. — СПб. 
: Изд. журн. «Практическая медицина», 1895 — 1896

Т.3 : Атлас и краткие основы гинекологии / Пер. cо 2-го 
нем. изд. С.Б.Оречкина. — 1896. — 204 с. :54 л.-іл. — 

Особливе місце в колекції підручників належить, видан-
ням, що створені відомими земляками: 

Тезяковим М.І. — повітовим санітарним лікарем в 
Херсонській губернії, який працював у Єлисаветграді (ко-
лишня назва міста Кропивницький) у 1889-1897 роках. 
Микола Іванович одночасно перебував на посаді директора 
Єлисаветградської лікарні Червоного Хреста.

Тезяков, Н. Беседы по гигиене в применении ее к народ-
ной школе [Текст] : Читаны в 1898 году на педагогических 
курсах учительниц и учителей земских и церковно-приход-
ских школ Воронежской губернии / Н. Тезяков. — Воронеж 
: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1899. — 121,[2] с. : ил

Єлисаветградським лікарем, викладачем, автором підруч-
ника з латині для медичних навчальних закладів Ширманом 
Натаном Ісааковичем: 
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Краткий учебник латинского языка (применительно к 
медицине) : для сестер милосердия, а также для фельдше-
ров, фельдшериц, акушерок, учеников зубоврачебных школ 
и вообще для всех лиц медицинской профессии, не полу-
чивших классического образования / сост. Н. И. Ширман. 
— Елисаветград : Тип. Д.М. Шполянского : Издание I. И. 
Золотарева, 1899. — 176 с. Посвящается Елисаветградскому 
местному комитету российского общества Красного Креста.

В умовах російської імперії, видання підручників україн-
ською практично не було, а спроби їх створення деспотично 
присікалися російською владою, засобами різних урядових 
та царських указів і циркулярів. Навчання в середніх та 
вищих закладах освіти проводилось лише за підручниками 
російською мовою, дозволених міністерством освіти.
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Світлана Приймак, 
завідуюча відділом

соціокультурної діяльності 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

Відобра женн я історії театру корифеїв  
у доку мента х із фонду ОУ НБ  

і м. Д.І.Чи жевського
Театр корифеїв, заснований у м. Єлисаветграді (нині  

м. Кропивницький), — феномен історичний, оскільки є пер-
шим українським професійним театром, з діяльністю котро-
го пов’язані імена таких видатних митців, як М. Кропивниць-
кий, М. Садовський, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський, 
М. Заньковецька; це і соціокультурний феномен, адже охо-
плює пласт суспільно-мистецького життя другої половини 
ХІХ — початку ХХ ст., та, зрештою, — національний, бо у 
вкрай несприятливих умовах пригнічення в Російській ім-
перії всього українського захистив право глядача дивитися 
українські вистави на високопрофесійній сцені.

Театру корифеїв, його діячам присвячено бага-
то видань, досліджень, публікацій. У цій статті йти-
меться про найвагоміші документи, що зберігають-
ся у фонді Обласної універсальної наукової бібліотеки  
ім. Д. Чижевського (м. Кропивницький), насамперед кра-
єзнавчі та рідкісні видання. Їх авторами є краєзнавці та 
науковці, зокрема М. Смоленчук, В. Ярош, В. Шурапов, О. 
Бабенко, В. Босько, В. Тобілевич та ін., завдяки яким у на-
уковий обіг введено вагомий пласт документів, свідчень, 
фотографій, афіш тощо. А ще становлять інтерес численні 
дослідження краєзнавців, студентів і викладачів місцевих 
вишів, котрі опубліковано в різних випусках «Наукових за-
писок» Кіровоградського державного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Винниченка (серія «Філологічні 
науки») і «Кіровоградсько го краєзнавчого вісника».

Певні відомості про історію організації театральної спра-
ви, перші вистави в місті можна дізнатися з «Исторического 
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очерка г. Елисаветграда» (1897), укладеного і виданого О. Па- 
шутіним, на той час міським головою: «До постройки в 
Елисаветграде в 1867 году постояннаго театра инженер-
ным полковником Г. В. Трамбицким на отведенном ему в 
1865 году городским управлением, со взысканием в город-
ской доход 76 руб., городском месте и ныне принадлежаща-
го ротмистру В. Т. Кузмицкому, театральныя представления 
приезжими драматическими труппами актеров давались во 
временнопостроенных ими деревянных балаганах. Первыя 
такия театральныя представления в Елисаветграде, по сло-
вам старожилов, были в 1830 годах и происходили во вре-
меннопостроенном деревянном балагане на городском плацу, 
на углу Преображенской и Невской улиц, на месте котораго 
в настоящее время построены временныя деревянныя лав-
ки и находится часть базара. В означенном временном теа-
тре давались представления приезжей из Харькова труппой 
Штейна, а впоследствии Жураховскаго».

В розділі «Театр» нарису вміщено звернення полковника 
Трамбицького до Єлисаветградської міської думи з прохан-
ням «в недозволении другому лицу в городе делать при-
способления каких либо построек на театральныя представ-
ления собственно для игры актеров» і офіційну відповідь 
з Херсонського губернського правління, «что монополия в 
помещении для театральных представлений не может быть 
предоставлена инженер-полковнику Трамбицкому по неиме-
нию на это в законе разрешения». 

У фонді відділу рідкісних і цінних видань бібліотеки 
є кілька книг з цікавою історією. Насамперед, це відома 
праця О. Суворіна «Хохлы и хохлушки» (Санкт-Петербург, 
1907). Книга потрапила до ОУНБ ім. Д. І. Чижевського у 
складі колекції О. Ільїна. А перлиною фонду цього відділу 
є 7-томне видання творів М. Кропивницького, що вийшло в 
Держвидавництві України у 1929 р. Цей семитомник, при-
дбаний в одній із букіністичних книгарень Києва, подарував 
бібліотеці місцевий краєзнавець Ф. Плотнір, який усю свою 
компенсацію за працю остарбайтером під час Другої світової 
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війни витратив на книжкові подарунки. На форзаці першого 
тому є напис простим олівцем: «З бібліотеки Попова П. М., 
літературознавця, чл.-кор. АН УРСР».

Не можна оминути увагою і кілька наявних у фо-
нді книг мемуарів. Це спогади М. Садовського 
«Мої театральні згадки. 1881–1917» (1956), збірки  
Г. Юри «Життя і сцена», «Моє життя», в яких є надзвичайно 
цінні відомості про М. Кропивницького, М. Заньковецьку та 
інших театральних діячів. 

Значний внесок у дослідження історії Театру корифеїв 
зробив прозаїк, літературознавець М. Смоленчук. Микола 
Кузьмович зазнав переслідувань від радянської влади, тому 
його доробок лише зараз став доступним для науковців, ши-
рокого загалу. 

У своїй збірці «Скарби Золотого Поля: вибрані краєзна-
вчі розвідки, есеї та статті» дослідник навів багато нових, 
раніше невідомих фактів, пов’язаних з видатними україн-
ськими митцями, показав глибоке розуміння тогочасного 
розвитку українського театру. В статті «Шлях до створен-
ня української професіональної трупи», написаній у 1982 р. 
до 100-річчя першої постановки «Наталки-Полтавки», літе-
ратурознавець зазначав: «Маємо сказати одразу, що театр 
корифеїв — не історія однієї чи кількох труп, а органічне 
складне плетиво діяльності багатьох театральних колекти-
вів, що охоплює процес майже піввікового розвитку україн-
ського театру».1

Чимало з хрестоматійних нині відомостей стосовно ста-
новлення національного театру, біографій, творчості його ді-
ячів уведено в науковий обіг саме завдяки М. Смоленчуку. 
Ретельна фіксація фактів, спілкування з людьми, які осо-
бисто знали корифеїв, допомогли письменнику досягти 
достовірності у біографічній повісті «Степи полинові» (1961), 
яка охоплює першу половину життя М. Кропивницького і 
закінчується показом того, як він вирішує віддати всього 

1 М.Смоленчук. Скарби Золотого Поля: вибрані краєзнавчі розвідки, есеї та статті. —Кі
 ровоград: Центрально-Українське видавництво. — 2015. — С. 9. 
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себе служінню театру, та в другій його повісті «Ой літав 
орел» (1969), де розкривається творча лабораторія митця 
як актора і разом з тим автора широковідомих драматур-
гічних і музичних творів. Ці видання зберігаються у від-
ділі краєзнавства бібліотеки з дарчими авторськими над-
писами письменнику-земляку В. Базилевському: «Хай буде 
прикладом нам, Володимире Олександровичу, його (Марка 
Кропивницького. — Авт.) одержимість і відданість улюбле-
ній справі. М. Смоленчук, 1971».

Після виходу вказаних повістей наприкінці 1971 р.  
М. Смо-ленчук отримав листа від нащадка І. Карпенка-
Карого — А. Тобілевича — із проханням: «Візьміться ради 
бога написати щось подібне про Івана Карповича. Це мало-
відомий або зовсім невідомий матеріал». І дослідник зану-
рився не лише у творчу лабораторію видатного драматурга, 
а й почав вивчати його життя. Це вже пізніше, наприкінці 
ХХ — на початку ХХІ ст., з’являться ґрунтовні томи дослі-
джень, а тоді, в 1950–1960-х рр., це була «земля незвідана». 

У подальших наукових розвідках М. Смоленчука чи-
мало цікавих сторінок присвячено учням і вихованцям  
М. Кропивницького — М. Занько-вецькій, М. Садовському, 
П. Саксаганському та іншим славнозвісним митцям. 

М. Смоленчук багато зробив для збереження спогадів 
людей, які знали корифеїв особисто. Так, у вищезгаданій 
збірці «Скарби Золотого Поля», серед інших, містяться спо-
гади заслуженого артиста УРСР В. Левицького, який свій 
творчий шлях починав у трупі корифеїв. 

Серед визначних дослідників — знавців творчої спадщи-
ни Театру корифеїв не можна не згадати театрознавця, жур-
наліста, одного із засновників, а також завідувача міського 
Меморіального музею М. Кропивницького (1982) В. Яроша. 
Кілька тисяч зібраних ним експонатів, серед яких друковані 
видання кінця ХІХ — початку ХХ ст., оригінальні фото-
графії митців, їхні меморіальні речі, стали основою музей-
ного фонду. Наукові розвідки, знахідки, цікаві знайомства 
з продовжувачами традицій Театру корифеїв знаходили 



– 216 –

відображення у книгах дослідника, статтях на сторінках 
обласних ЗМІ. У фонді ОУНБ ім. Д. І. Чижевського збе-
рігаються кілька видань В. Яроша. Це кишеньковий пу-
тівник-фотоальбом «Меморіальний музей М. Л. Кропив-
ницького в Кіровограді» (1986) з детальними описами 
експозицій шести залів музею і багатьма кольоровими фото; 
книжка «Театральна Кіровоградщина» (1989), в якій стисло 
подано хронологію розвитку театру на теренах краю за по-
над сторічну історію; коротка біографічна розповідь «Марко 
Лукич Кропивницький — видатний діяч української куль-
тури. До 150-річчя від дня народження» (1990); збірник 
«Спогади про Марка Кропивницького» (упорядкував ра-
зом із П. Перепелицею; 1990); брошура «Стежками завія-
ними» (1992) до 110-річчя заснування М. Кропивницьким 
класичного українського професійного театру та 10-річчя 
відкриття меморіального музею митця. Останнє видання, 
котре вийшло невеликим накладом і відзначається невисо-
кою якістю поліграфічного виконання, цінне своїм змістом: 
у ньому вміщено відшукані автором маловідомі чи приза-
буті факти з життя і діяльності плеяди театральних мит-
ців, якими пишається Україна, прижиттєві унікальні фото  
М. Кропивницького, його родини — дітей, онуків і правну-
ків, сцени з вистав і гуртові фото зустрічей. 

Заслуговує на увагу монографія К. Соколовської 
«Театральне життя Єлисаветградщини (історико-культу-
рологічний аспект)» (2001), в якій ідеться про об’єктивні 
історичні фактори, що сприяли розвитку української теа-
тральної культури, зародженню мистецьких осередків і ори-
гінальної драматургії, пошуки та експерименти організацій-
но-творчої діяльності, реформи госпо-дарської діяльності. 
Автор наводить приклади дієвих форм і засобів господарю-
вання, що застосовувалися на той час, наприклад: «З метою 
залучення глядача до театру було започатковано новий вид 
реклами — анонс… Являє інтерес ще одна форма залучення 
глядача — абонентні картки… Про це свідчить витяг з листа 
М. Кропивницького до актора О. Суслова: «В анонсі додай, 
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хто бажає абонементуватися не менш як на десять вистав, 
тому робиться уступка в 15%, на меншу кількість вистав 
абонемента не приймати».

Значна кількість ґрунтовних досліджень належать перу ке-
рівника літературно-драматичної частини Кіровоградського 
академічного обласного українського музично-драматично-
го театру ім. М. Кропивницького, лауреату Кіровоградської 
обласної премії ім. В. Ястребова В. Шурапову. Насамперед, 
назвемо виконаний на високому поліграфічному рівні альбом 
«Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне» (2004), 
випущений до 120-річчя театру. Як зазначають фахівці, це 
найґрунтовніше видання, котре вже майже стало бібліогра-
фічною рідкістю. Альбом складається з 12 розділів і містить 
документи, фотографії, ілюстрації, уривки з художніх і пу-
бліцистичних творів, а також листів М. Кропивницького, 
його учнів та послідовників, відомих літературо — та мисте-
цтвознавців, митців, інші матеріали, що свідчать про твор-
чий шлях цього театру та його діячів від дня заснування до 
сьогодення. 

Повноцінним історичним дослідженням театральної ді-
яльності М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, М. Са-
довського, М. Заньковецької, творчості продовжувачів їх 
справи в Обласному театрі ім. М. Кропивницького до на-
ших днів став підготовлений В. Шураповим літопис «Марко 
Кропивницький та його спадкоємці» (2010). Видання також 
містить зроблену Ю. Меженком хроно-логію артистичної 
діяльності М. Кропивницького, починаючи з 1875 р., в ньо-
му окреслено хронологічні віхи існування театру до 2008 
р. Крім цих фоліантів, невеликими тиражами виходили 
альбоми-брошури «Театру Марка Кро-пивницького — 120» 
(2002), «130 років Театру Марка Кропивницького» (2012) Ці 
видання теж становлять інтерес завдяки лаконічності тек-
сту, цікавим фотодокументам, поліграфічній привабливості. 

Використовуючи зібраний у численних архівних дже-
релах матеріал, В. Шурапов розповідав про театр у ци-
клі передач радіожурналу «Криниця» Кіровоградської 
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держтелерадіокомпанії. У 2002 р. побачила світ збірка його 
радіооповідей «Про що мовчить сцена...». 

Про харківський період життя М. Кропивницького розпові-
дає історична розвідка А. Новикова «Марко Кропивницький 
і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000). У двох 
монографіях цього ж автора — «Українська драматургія й 
театр. Від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011) та 
«Український театр і драматургія. Від найдавніших часів 
до початку ХХ ст.» (2015), зокрема, йдеться про феномен 
Театру корифеїв, досліджується драматургічний і актор-
ський доробок його діячів. Автор кілька разів приїздив на 
Кіровоградщину, і під час одного з візитів передав свої до-
слідження до фондів ОУНБ з дарчим надписом. 

У книзі О. Бабенка «Самоцвіти степів полинових. Із спо-
стережень над творчістю видатних земляків» (2012; http://
library.kr.ua/elib/babenko/samstepol.pdf), зокрема, містять-
ся літературознав чі спостереження щодо окремих аспектів 
творчості М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-
Карого, С.Тобілевич.

Розповідаючи про видання, присвячені Театру корифеїв, 
його діячам, що є у фонді ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, варто 
акцентувати увагу на спільний мультимедійний онлайновий 
проект бібліотеки, Кіровоградського обласного краєзнавчо-
го музею, Меморіального музею М. Л. Кропивницького — 
«Єлисаветградський абрис. Персони українського театру» 
(http://library.kr.ua/kray/abrys/kropyv/bibl.html). У ньому 
вміщено матеріали про М. Кропивницького, І. Карпенка-
Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, М. Садовську-
Барілотті.

У бібліотечній частині проекту представлено комплекс 
бібліографічних покажчиків, у т. ч. тих, котрі містять ін-
формацію про документи, наявні у фонді книгозбірні — 
«Кропивницький Марко Лукич», «Апостол сцени: Марко 
Лукич Кропивницький», «Карпенко-Карий (Тобілевич» 
Іван Карпович», Садовський (Тобілевич) Микола 
Карпович», «Саксаганський (Тобілевич) Іван Карпович», 
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«Садовська-Барілотті (Тобілевич) Марія Карпівна», а в му-
зейній — матеріали обласного краєзнавчого музею, більшість 
з яких у різні роки були передані або подаровані нащадка-
ми творців українського професійного театру. Значний інте-
рес становлять розділи з повнотекстовими версіями творів, 
оцифрованих бібліотекою, зокрема унікальних книг, що ста-
ли бібліографічними раритетами, спогадів.

На жаль, формат статті не дає змоги розповісти про всі 
видання, присвячені Театру корифеїв, що зберігаються у 
фондах нашої бібліотеки. Багато з них розкривають різно-
манітні аспекти його діяльності, містять вагомі наукові роз-
відки, цікаві знахідки, відкриття і є важливими джерелами 
інформації для дослідників, мистецтвознавців, усіх, хто ці-
кавиться історією українського театрального мистецтва.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА:  
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Любов Дубина, 
головний бібліотекар

науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Су часні форми та метод и професійного  
навчанн я бібл іотекарів

Консультація
Виживає не сильніший і не розумніший, а той, 

хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються. 

Гордон Драйден – новозеландський письменник,
видавець та дослідник, який понад 30 років

 займається вивченням методів навчання. 

В останні роки в бібліотеках відбувається широке ви-
користання новітніх інформаційних технологій: оцифро-
вування документів, створення електронних каталогів, ве-
дення веб-сайтів, блогів та сторінок у соцмережах з метою 
представлення діяльності бібліотеки в Інтернеті, для ко-
мунікації з користувачами, розкриття бібліотечних фондів 
та популяризації читання через буктрейлери та віртуальні 
виставки. Бібліотека перетворюється на сучасний інформа-
ційний центр з інтегрованою автоматизованою технологією 
виконання бібліотечних процесів. У зв’язку з нестримною 
модернізацією бібліотечної техніки та технологій, зміною ін-
формаційних запитів, появою нових видів документів біблі-
отека потребує кадрів нового формату, що здатні креативно 
мислити, професійно розвиватися, освоювати інформаційні 
технології. Саме завдяки бібліотечним кадрам бібліотеки 
можуть діяти як культурні, інформаційні, духовні центри.
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Вимоги до працівників бібліотек постійно зростають, 
тому забезпечення професійного зростання, оновлення сис-
теми освіти та підвищення кваліфікації є одним із ключових 
питань Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 
2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого 
розвитку України», що схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2016 року №219-р.

В цьому документі визначені проблеми:
 – невідповідність кадрового забезпечення бібліотек, а 
саме: старіння кадрів, недостатня кількість кваліфі-
кованого персоналу для реалізації сучасних напрямів 
діяльності бібліотек;

 – відставання професійної базової освіти бібліотечних 
працівників від сучасних вимог суспільства, загально-
го рівня розвитку інформаційних технологій та потреб 
бібліотек. 

У період реформування, інноваційних змін, що відбува-
ються у публічних бібліотеках, актуальними стають питан-
ня ефективності та якості підвищення кваліфікації. Чим це 
викликано?

По-перше, наявні професійні навички, за даними дослід-
ників, застарівають протягом 5-7 років. Це пов’язано з впро-
вадженням нових технологій в діяльність бібліотек, появою 
нових категорій користувачів, що мають високий рівень 
знань і мають ускладнені запити;

По-друге, молоді спеціалісти недостатньо володіють по-
трібними знаннями в окремих напрямах роботи. Тому су-
часна система підвищення кваліфікації передбачає підви-
щення фахового рівня незалежно від стажу, освіти, посади 
бібліотекаря, але при цьому необхідно враховувати спеціа-
лізацію працівників (приналежність до структурних підроз-
ділів, стаж роботи).

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і установ 
(ІФЛА) ініціювала обговорення в секціях і групах ІФЛА, в 
осередках національних та інших асоціацій про глобальне 
бачення майбутнього бібліотек. Програма стартувала з 2017 
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року і її наслідком стане вагомий програмний документ з 
приводу майбутнього бібліотек. До опитування долучилось 
22 тисячі людей із 213 країн світу.

В Україні обговорення програми ІФЛА «Глобальне ба-
чення» відбулося в рамках Львівського бібліотечного фору-
му, семінару для київських бібліотекарів у Гете-Інституті. 

У результаті обговорення бібліотеками визначені такі ос-
новні цінності як клієнтоорієнтованість, надання доступу 
до інформації, сприяння демократії та інтелектуальній сво-
боді, розвиток грамотності, освіти, просвіти, доступності. На 
думку експертів бібліотеки мають приділяти більше уваги 
підвищенню кваліфікації персоналу, впровадженню новіт-
ніх технологій, адвокації, розвитку партнерства і співпраці.

Основні проблеми бібліотек — недостатня компетентність 
персоналу, старіння кадрів, менталітет, недосконала норма-
тивно-правова база, відсутність ефективної державної полі-
тики в галузі бібліотечної справи, недостатнє фінансування.

Кадровий потенціал бібліотек області на 1.01.2018 року 
становить — 1009 працівників, із них освіту мають 96%, в 
т.ч. фахову — 67%: фахова вища — 39%, базова вищу фахо-
ву — 61%. В режимі неповної зайнятості працює 36% від 
загальної кількості.

Віковий склад персоналу: до 30 років — 79 осіб (8%), 
30-45 років — 306 осіб (30%), 45-60 років — 536 осіб (53%) 
старше 60 років — 88 осіб (9%).

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого 
провела загальнодержавне дослідження «Кадрові ресурси 
публічних бібліотек України: стан та перспективи розвит-
ку». Такий моніторинг складу кадрів в Україні і в розрізі 
окремого регіону дозволить здійснювати диференційований 
підхід до формування груп для навчання і перенавчання.

Спроможність бібліотечного працівника виконувати той 
чи інший вид діяльності свідчить про його інтелектуаль-
ний ресурс: вміння застосовувати свої знання й навички 
в процесі роботи, розв’язувати виробничі проблеми в умо-
вах, що постійно змінюються. Вимоги до індивідуальних 
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особливостей бібліотечного працівника: фахова майстер-
ність, ентузіазм, комунікативні навички, вміння працю-
вати в команді, ініціативність та інноваційність, здатність 
аналізувати потреби користувачів та оцінювати можливість 
бібліотеки надати відповідні послуги, прагнення до профе-
сійного розвитку.

Де і яким чином можна підвищити кваліфікацію?
Центр неперервної культурно-мистецької освіти (Центр 

НКМО) НАКККіМ здійснює підвищення фахового рівня 
працівників бібліотек Міністерства культури України за 
державним замовленням.

Форми підвищення кваліфікації — курсове очне навчан-
ня, курсове дистанційне навчання, очно-заочне навчання, 
короткотермінові семінари і тренінги.

Сьогодні Центр НКМО має авторські навчальні програ-
ми, які апробовані і використовуються в навчальному про-
цесі. За окремими із них проходить курсове дистанційне 
навчання на теми:

 – «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектно-
го кадрового менеджменту та ініціативної діяльності 
бібліотек»; «Бібліотеки у системі інформаційного за-
безпечення євроінтеграційних процесів в Україні»; 
«Адвокація: представлення інтересів бібліотек»; «Нова 
бібліотечна послуга: використання інформаційних тех-
нологій та Інтернету в бібліотеці»; «Технології Веб 2.0 
у бібліотеці», «Інтелектуальна свобода та доступність 
інформації у демократичному суспільстві. Кодекс ети-
ки бібліотекаря».

Теми очного навчання: «Впровадження УДК в практику 
роботи наукових та публічних бібліотек», «Основи комп’ю-
терної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліо-
течних працівників», «Організація доступу до інформації 
органів державної влади України у бібліотеках».

У 2018 році проходить апробацію та планується для 
затвердження нова навчальна програма «Стратегія роз-
витку бібліотек: регіональний аспект», яка орієнтована на 
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реалізацію стратегічних завдань з урахуванням потреб і 
можливостей бібліотек та бібліотечних мереж, що утворю-
ються в ОТГ. 

Слід відзначити, що після проходження навчання учас-
ники отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації, що 
необхідно при проходженні переатестації.

Дистанційна Академія ВГ «Основа» та Харківська дер-
жавна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка проводять платні 
он-лайн курси (175 грн.), майстер-класи (125 грн.) та вебі-
нари (62 грн.). Дистанційний курс надає теми: «Електронна 
бібліографія», «Інтернет в роботі бібліотеки», «Створення, 
ведення та розкрутка блогу», вебінари, розраховані на вчи-
телів, майстер-класи: «Веб-квести», «Хмарна майстерня» та 
ін. 

Українська бібліотечна асоціація — це   незалежна все-
українська громадська організація, що об’єднує на добро-
вільних засадах осіб професійно пов’язаних з бібліотечною 
справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та 
включає особи, зацікавлені у розвитку бібліотечної справи.

12 грудня 2012 р. відбулась он-лайн конференція в соці-
альній мережі Facebook, ініційована членом Президії УБА 
Миколою Вірстюком, в якій взяли участь 15 молодих бі-
бліотекарів з різних областей України. За результатами 
онлайн-зустрічі була створена Молодіжна секція Української 
бібліотечної асоціації.

Офіційно секція була затверджена 28 січня 2013 р. на 
засіданні Президії УБА.

Секція молодих бібліотекарів створена з метою їх акти-
візації молодих та об’єднує у своїх лавах активних членів 
УБА віком до 35 років.

Дана секція щороку організовує зимові та літні школи. 
VI Всеукраїнська літня школа адвокації для бібліотекарів 
«Адвокація у стилі ЕТНО» проходила 25 по 29 червня 2018 
р у Полтаві та інших містах області — Гадяч, Диканька, 
Опішня, Решетилівка.

В програмі:



– 225 –

 • Командна робота з лідерами успішних ОТГ;
 • Бібліобрифінги з владою легендарної Полтавщини;
 • Фабрика професійних ідей від бібліотечних зірок 
України;

 • Бібліопосиденьки від відомого Рудого Панька 
«Адвокація від А до Я»;

 • Серія майстер-класів «БібліоЦеГлина»;
 • Етнокалейдоскоп «Народні промисли Полтавщини»;
 • Парад вишиванок;
 • Автентичні співи, легенди, байки під час незабутніх 
полтавських вечорниць;

 • Бібліотечні етногойдалки та багато-багато інших ці-
кавинок.

Реєстраційний внесок від однієї особи за участь у роботі 
VI Літньої школи адвокації – 3 тис. грн., за рахунок чого 
буде сплачено проживання, харчування і трансфер по облас-
ті для учасників. 

Крім цього в червні УБА організували та провели три-
денний навчальний модуль з УДК (реєстраційний внесок 
900 грн + роздаткові матеріали: канцтовари, таблиці УДК і 
ББК), семінар «Сторітелінг у бібліотечній адвокації».

Для членів молодіжної секції щороку проводиться фото-
конкурс для молодих бібліотекарів «Розкрий себе, ти непо-
вторний!»

Однією із форм підвищення кваліфікації є вебінари. 
Вебінар — онлайн-семінар, що організований за допомогою 
web-технологій в режимі прямої трансляції. Учасники ма-
ють можливість чути і бачити тренера, задавати питання 
(в чаті або через голосовий зв’язок). Під час вебінару мо-
жуть транслюватися презентації, інтернет-посилання. Після 
завершення заходу залишається запис, який також можна 
використовувати в цілях навчання.

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського запровадила в практику та 
провела вебінари на теми: «Електронні сервіси та електро-
нні ресурси ОУНБ ім.Д.І.Чижевського», «Актуальні питан-
ня формування бібліотечного фонду», «Електронні послуги 
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органів влади в Інтернеті», «Екологічна просвіта населен-
ня» та ін. Переглянути можна за посиланням: http://library.
kr.ua/video/vebinar.html

Велику роль в підвищенні кваліфікації відіграє самоос-
віта. Самостійно вивчати досвід роботи наших колег, інно-
вації в бібліотечній справі можна на сайтах та блогах біблі-
отек України. Національна бібліотека України ім. Ярослава 
Мудрого є методичним центром для публічних бібліотек 
підпорядкованих Міністерству культури України. На голов-
ній сторінці сайту є два розділи, до яких ми радимо зверта-
тися: «Бібліотечному фахівцю» та «Блог».

Перший розділ «Бібліотечному фахівцю» інформує 
про актуальні документи з бібліотечної справи, план за-
ходів з підвищення кваліфікації, що проходять в бібліоте-
ках України. Особливо корисний інтерактивний підрозділ 
«Запитання-відповідь», де можна задати питання і отримати 
на нього відповідь через певний період часу.

Розділ «Блог» розрахований на бібліотеки об’єднаних 
територіальних громад: пропонує зразок Положення про 
публічну бібліотеку ОТГ, механізм передачі та обліку бі-
бліотечних фондів, алгоритм передачі бібліотек-філій ЦБС 
до ОТГ, методичні рекомендації з організації мережі публіч-
них бібліотек в об’єднаних територіальних громадах та ін.

Цікавими є блоги київських бібліотек «Методична служба 
бібліотек Києва» та блог «Солом’янка бібліотечна». Перший 
носить більш директивний характер, наприклад наведений 
зразок положення про книги отримані в дар.

«Солом’янка бібліотечна» більш практичний: надає ін-
формацію про книги-ювіляри, літературні премії, назви за-
ходів, клубів. Дану інформацію можна використовувати при 
плануванні.

Блог методичного відділу Хмільницької районної біблі-
отеки для дорослих Вінницької обл. (http://hm-metodist.
blogspot.com/p/blog-page_3620.html) в розділі «Виставкова 
робота», висвітлені форми заходів з популяризації літерату-
ри, можна запозичити матеріал для планування.
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Наприклад, захід — «Підвішена книга». Суть цієї акції 
— популяризація читання як у стінах бібліотеки, так і на 
сторінках соцмереж.

Будь-який читач може на один тиждень «підвісити»  свою 
найулюбленішу книгу зі своїм відгуком або рецензією. 

Рекомендують  проводити цю акцію приблизно 3 місяці. 
За її результатами можна скласти:

 – рекомендаційні списки улюблених книжок активних 
читачів-учасників;

 – рейтинг найцікавіших книг вашої бібліотеки. 
Наслідки проведення акції — активізація читання, збіль-

шення кількості книговидач на абонементі; складення чи-
тацьких рейтингів найцікавіших книг і найактивніших чи-
тачів, проведення творчих конкурсів за самими читаючими 
книгами.

Джерелом самоосвіти є професійна преса: «Бібліотечний 
форум», «Бібліотечна планета», «Шкільна бібліотека», 
«Шкільний бібліотекар», «Бібліотечний вісник». Останнім 
часом в онлайн режимі відкривається лише зміст та анота-
ції до статей. Всі перераховані журнали отримує наша біблі-
отека і можна ними користуватись по МБА, або отримати 
копію статті електронною поштою.

Сучасні інформаційні установи, зокрема бібліотеки, ак-
тивно використовують соціальні мережі, фото — відео сер-
віси як додаткові засоби інформування та комунікації, які 
більш зручні користувачам. В рамках нашого семінару ми 
навчатимемося популяризувати діяльність бібліотек в со-
цмережах якісними фото. 

Читання завжди посідає одне з визначних місць в роз-
витку особистості. Як можна долучитися до читання самим 
та зацікавити ним громаду ми дізнаємося з літературної 
дегустації, до якої ви готували вірші сучасних авторів на 
тему» «Пори року». 

Людству властиво грати. Ігри — це необов’язково те, у 
що ви граєте заради розваги. Вони дозволяють проявити 
себе в бізнесі, навчанні та інших сферах нашої діяльності. 



– 228 –

Сьогодні за допомогою гри «Світ громад» будемо розкрива-
ти свої здібності в побудові та розвитку громад.

Наша бібліотека та наші колеги із Рівненської ОУНБ по-
діляться досвідом обслуговування людей похилого віку та 
користувачів з обмеженими можливостями.

Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження прин-
ципів академічної доброчесності в Україні, яка включає в 
себе поняття чесності, довіри, справедливості, відповідаль-
ності.

Слід пам’ятати, що імідж бібліотеки залежить, в першу 
чергу, від самих бібліотекарів, від нашого професіоналізму, 
компетентності, комунікативних та організаційних здібнос-
тей.

Контактні телефони: 
Романуха Зоя Василівна 097-553-94-15; 
Поліщук Петро Степанович 098-21-57-874
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Єлизавета Літвінова,  
заступник директора з наукової роботи 

 ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Нау ково-метод ична робота ОУ НБ  
і м. Д.І. Чи жевського: трад иції та інновації
На сьогоднішній день науково-методична робота є най-

більш вагомим напрямком у сприянні бібліотекам впро-
вадження та використання прогресивних методів роботи. 
Методична допомога постійно спрямовується на покращен-
ня обслуговування користувачів, інформаційної діяльності, 
наукових досліджень, виявлення, узагальнення і впрова-
дження досвіду, підвищення кваліфікації, адаптації бібліо-
течних кадрів до нових умов.

Кожний структурний підрозділ нашої бібліотеки впро-
ваджує у повсякденну практику найбільш передові та за-
требувані місцевою громадою форми роботи та намагається 
ефективно передавати знання і навички, беручи участь у 
таких напрямках роботи:

 – підготовці аналітичних довідок;
 – проведенні заходів з безперервної бібліотечної освіти 
на обласному рівні;

 – підготовці інформації про кращі практики діяльності 
ОУНБ з метою їх поширення на регіональному рівні;

 – залучення бібліотек області до проектної діяльності;
 – здійснення моніторингових та навчально-методичних 
виїздів до бібліотек області.

Вважаю необхідним відмітити участь у методичній робо-
ті працівників відділів: краєзнавства, інформаційно-бібліо-
графічного, відділу формування фондів, відділу документів 
з економічних, технічних та природничих наук, абонементу.

Але не можна не розуміти, що провідна роль у реалізації 
методичних функцій ОУНБ належить науково-методично-
му відділу, який передусім здійснює функції комунікації 
на рівні районів області; безпосередньої організації заходів; 
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збору та узагальнення інформації про роботу бібліотечної 
мережі. Зазначені функції були реалізовані у таких формах: 

 – прийому та аналізу звітної документації; 
 – надання консультативної допомоги та здійсненні моні-
торингових виїздів; 

 –  організації соціологічних досліджень;
 –  ініціюванні обласних конкурсних заходів, спрямова-
них на активізацію роботи бібліотек області.

Працівники науково-методичного відділу прийняли зві-
ти бібліотек області за минулий рік, узагальнили статис-
тичну звітність та надіслали форми державної звітності до 
Міністерства культури України, Національної бібліотеки 
України ім. Ярослава Мудрого, Головного управління ста-
тистики у Кіровоградській області. Крім того, фахівці від-
ділу здійснили редагування електронних звітів про роботу 
бібліотек області за 2016 рік. Особливістю звітування є те, 
що в 2017 році звітували вже 17 бібліотек новостворених 
ОТГ. Таким чином, створена багаторівнева система звітно-
сті передбачає як збільшення персональної відповідальності 
кожного закладу за подані результати роботи, так і забезпе-
чення контролю з боку бібліотек вищого рівня.

Працівниками нашої бібліотеки підготовлені аналітичні 
довідки про роботу бібліотек області:

 – узагальнююча довідка про роботу бібліотек області за 
2016 рік «Бібліотеки Кіровоградщини: 2016 рік, стра-
тегія розвитку»;

 – документні ресурси публічних бібліотек 
Кіровоградщини у 2016 році: стан та тенденції роз-
витку»;

 – робота бібліотек області із соціально незахищеними 
верствами населення;

 – рік англійської мови в бібліотеках області;
 – вивчення та популяризація мистецького краєзнавства 
в бібліотеках області;
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 – відкриття пунктів Європейської інформації як шлях 
до поінформованості громади області з питань взаємо-
дії Європейського Союзу і України. 

Минулого року було проведено три соціологічних дослі-
дження, які мали на меті з’ясувати окремі аспекти функ-
ціонування бібліотек у сучасному соціумі. Соціологічне 
дослідження «Інформатизація сільських бібліотек області: 
перспективи розвитку» мало на меті визначення стану го-
товності сільських бібліотек до інформатизації: матеріаль-
но-технічний стан, джерела фінансування, фізичну та мо-
ральну готовність сільських бібліотек до запровадження 
інформаційних технологій, наявність Інтернет — провайде-
рів. У дослідженні взяли участь працівники 391 сільської 
бібліотеки. Результати показали, що матеріально-технічна 
база знаходиться на низькому рівні, лише 5,3% сільських 
бібліотек розташовані в окремих приміщеннях; 8,4% потре-
бують капітальних ремонтів; 48,1% — косметичного; 66% — 
модернізації мережі електропостачання, 53% — обладнані 
засобами протипожежної охорони. Комп’ютерне обладнання 
мають 25,9% бібліотек, доступ до мережі Інтернет-72 біблі-
отеки. У Кіровоградській області дуже повільно йде про-
цес інформатизації, особливо у сільській місцевості. В пе-
реважній більшості бібліотек кошти на інформатизацію не 
закладаються. Як висновок, можна сказати, що до справи 
інформатизації потрібно залучати зацікавлених осіб — голів 
сільських рад, депутатів, членів місцевих громад, керівників 
фермерських господарств.

Соціологічне дослідження «Вивчення задоволеності ко-
ристувачів якістю проведених культурно — дозвіллевих 
заходів» було проведено задля визначення перспективних 
напрямів соціокультурної діяльності публічних бібліотек 
Кіровоградської області, яка сприятиме виявленню ролі 
й місця бібліотеки у культурному розвитку регіону. Мета 
його: вивчення думки користувачів про якість проведених 
культурно — дозвіллевих заходів; оцінка роботи бібліоте-
ки з цього напрямку; розширення уявлень про соціальні та 
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професійні характеристики користувачів; мотиви їх звернень 
до бібліотеки; визначення шляхів удосконалення діяльності 
бібліотеки; окреслення пріоритетів розвитку на майбутнє. 

Базами дослідження були 25 центральних районних та 
міських бібліотек. У дослідженні взяли участь 1250 респон-
дентів або 2% від загальної кількості користувачів бібліотек. 
Результати дослідження показали, що переважна більшість 
користувачів відвідують бібліотеки 10 і більше років. В бі-
бліотеці приваблює оперативність, якість сервісу та культу-
ра обслуговування. Користувачі запропонували проводити 
масові заходи у вихідні дні; збільшити кількість масових 
заходів за межами бібліотеки, розширити репертуар масових 
заходів із врахуванням потреб користувачів, використовую-
чи для цього інформаційні технології.

На виконання завдання Міністерства культури України 
з метою створення умов для розвитку кадрових ресурсів 
публічних бібліотек, підготовки бібліотечних працівників 
та підвищення їх кваліфікації бібліотеки області брали 
участь у загальнодержавному дослідженні «Кадрові ресурси 
публічних бібліотек України: стан та перспективи розвит-
ку». ОУНБ ім. Д.І. Чижевського збирала та надсилала до 
Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого дані 
щодо керівного складу публічних бібліотек області.

Науково-методична робота бібліотеки — це сукупність 
двох самостійних складових. Одна з них — це надання ме-
тодичної допомоги бібліотекам мережі області, друга — ме-
тодична робота серед колективу бібліотеки. Отже, питання 
щодо системного підвищення кваліфікації кадрів мережі 
бібліотек області є одним з пріоритетних напрямків мето-
дичної роботи обласної універсальної наукової бібліотеки. 
Серед інноваційних форм підвищення кваліфікації значне 
місце посягає цикл вебінарів для бібліотечних працівників 
області, які провели галузеві відділи нашої бібліотеки. Так, 
протягом 2017 року було проведено 6 вебінарів з таких тем:

 – «Краєзнавчі ресурси на сайті ОУНБ ім. Д.І. Чижев-
ського»;
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 – «Удосконалюємо Кіровоградський Регіональний 
Кооперативний Каталог»;

 – «Електронні послуги органів влади в Інтернеті»;
 – «Екологічна просвіта населення»;
 – «Інформаційна діяльність бібліотеки з питань євроін-
теграції»;

 – «День творчого спілкування з бібліотекарями 
Добровеличківського району». 

Протягом року відбулося 3 засідання ради директорів 
обласних бібліотек. Так, на розширеному засіданні ради ди-
ректорів обласних бібліотек за темою «Публічні бібліотеки 
Кіровоградщини: стратегія розвитку» взяли участь Лагута 
Людмила Вікторівна, головний бібліотекар Національної 
бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, яка окреслила 
основні шляхи організації публічних бібліотек в об’єднаних 
територіальних громадах, Яременко Олег Петрович, дирек-
тор Кіровоградського відокремленого підрозділу Установи 
«Центр розвитку місцевого самоврядування», він предста-
вив проекти з розвитку місцевого самоврядування, в яких 
можуть брати участь і бібліотеки. 

В травні 2017 року відбувся дводенний обласний семі-
нар-практикум «Про взаємодію бібліотек в умовах сього-
дення» для директорів ЦБС, районних бібліотек для до-
рослих, бібліотек ОТГ на базі бібліотек Олександрійської 
міської ЦБС за участі представників 23 районів. З доповід-
дю «Стратегія сталого розвитку міста Олександрії до 2030 
року» учасників вітали міський голова Степан Цапюк та на-
чальник управління культури і туризму Олександрійського 
міськвиконкому Вікторія Чернецька. Про реформування 
системи публічних бібліотек Кіровоградщини в контексті де-
централізації доповіла директор ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 
О.М. Гаращенко. Фахівці ОУНБ ім. Д.І.Чижевського: Є.Г. Літ- 
вінова, Л.О. Циганкова, Н.М Білаш. надали консультації з 
актуальних питань бібліотечної діяльності: щодо визначен-
ня соціально-економічної цінності бібліотек для місцевих 
громад, стану та перспектив розвитку документних ресурсів 
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бібліотек області; бібліотеки на допомогу незахищеним вер-
ствам населення.

 Інноваційну діяльність бібліотек Олександрійської місь-
кої ЦБС та підвищення їх ролі у житті місцевої громади 
представила директор ЦБС Т.В Троцюк. Учасники семінару 
взяли участь у презентації нових збірників та автограф-се-
сії місцевих письменників і поетів (В.ЖванкО, Н.Фесенко, 
А.Штанько А.), відвідали бібліотеки-філії та ознайомились 
з їх діяльністю. На другий день з учасниками семінару — 
практикуму зустрілась директор департаменту культури, ту-
ризму та культурної спадщини ОДА В. Животовська, яка 
повідомила про сучасний стан галузі «культура» в облас-
ті та відповіла на численні запитання керівників бібліотек. 
Поділилась досвідом роботи закладів культури в умовах 
ОТГ начальник відділу культури і туризму виконавчого ко-
мітету Новоукраїнської міської ради Новоукраїнської ОТГ 
Т.М.Козловська. Керівники бібліотек обмінялись досвідом 
роботи бібліотек своїх регіонів у житті місцевих громад, взя-
ли участь у конкурсі фотографій «Працюємо. Навчаємось. 
Відпочиваємо» та анкетуванні за підсумками роботи семі-
нару.

У зв’язку з проголошенням 2017 року Міжнародним ро-
ком сталого розвитку туризму проведено обласний конкурс 
на кращу віртуальну екскурсію «Мандруємо рідним кра-
єм». Бібліотеки області надіслали свої роботи за трьома но-
мінаціями: «Культурно-пізнавальний туризм», «Зелений ту-
ризм», «Відомі земляки». На конкурс надійшло 58 робіт від 
бібліотек 25 регіонів області та бібліотек Новоукраїнської 
міської ОТГ. Активно долучились до створення віртуальних 
екскурсій працівники сільських бібліотек. Серед 58 поданих 
робіт 26 — саме від бібліотекарів сільської місцевості. 

Переможці конкурсу отримали дипломи департаменту 
культури, туризму та культурної спадщини облдержадміні-
страції:

 – у номінації «Культурно-пізнавальний туризм» — ві-
део-робота «Новоархангельщина — таємнича і 
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неповторна. Краєзнавчий туризм», подана колективом 
Новоархангельської ЦРБ;

 – у номінації «Зелений туризм» — відео-робота колек-
тиву Олександрійської районної бібліотеки ім.Д.І. 
Чижевського «Зелений туризм. Олександрійський ра-
йон»;

 – у номінації «Відомі земляки» — робота Аджамської 
сільської бібліотеки №2 Кіровоградського району 
«На гостини до художника. Анатолій Гаврилович 
Шаповалов». 

Завдяки конкурсним роботам вдалося створити цікавий і 
пізнавальний краєзнавчий ресурс, який можна в подальшо-
му використати для вивчення і популяризації історії рідного 
краю.

Кожного літа значущою подією в житті молодих бібліо-
текарів Кіровоградщини, особливо фахівців невеликих ра-
йонних та сільських книгозбірень, є участь в Літній школі, 
яку, починаючи з серпня 2014 року, традиційно організовує 
і проводить Кіровоградська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Д. Чижевського. В заняттях обласної школи 
молодих бібліотекарів Кіровоградщини взяли участь пред-
ставники 24 регіонів та 3-х ОТГ (всього 27 учасників). За 
програмою були проведені цікаві та змістовні заходи з під-
вищення фахового рівня працівників бібліотек. Інноваціями 
цього року були: тематично-інформаційний захід «Сходинки 
до професійної майстерності» у форматі «Живої книги» 
за участі Ткаченко О.В., Волохіна О.М., фахівців ОУНБ  
ім. Д.І. Чижевського та Маковій М.Г., фахівця ОДБ ім.Т.Г.
Шевченка, Форум-театр — інтерактивна техніка групової 
роботи з користувачами, підготовлена працівниками біблі-
отеки, а також зустріч з місцевими письменниками: тричі 
лауреатки Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» 
Ольгою Мігель та Василем Левицьким. Учасники занять оз-
найомились з оглядом сучасної української літератури, взя-
ли участь у практичних заняттях «Соціальні медіа в роботі 
бібліотекаря» та анкетуванні за підсумками навчання.
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Добре зарекомендувала себе така форма роботи, як що-
річний семінар-практикум для працівників сільських бі-
бліотек. В 2017 році базою семінару був Новоукраїнський 
район. Під час заходу надані консультації з актуальних 
питань формування бібліотечних фондів та створення мо-
дельної бібліотеки як центру сучасної громади. Учасники 
семінару взяли участь у практичних заняттях по роботі з 
соціальними медіа, ознайомились з оглядом перлин сучас-
ної української літератури, зустрілись з місцевими письмен-
никами О.Полєвіною та О.Архангельським.

Значною подією як в житті нашої бібліотеки, так і на рів-
ні області стала науково-практична конференція «Суспіль-
ство. Інформатизація. Бібліотека: тенденції до взаємодії», 
яка відбулася в листопаді 2017 року. На конференцію зібра-
лося понад 50 фахівців з бібліотек різних систем і відомств 
області, які розглянули питання щодо нових тенденцій у роз-
витку інформаційних бібліотечних технологій, розширення 
асортименту бібліотечних послуг, поліпшення якості інфор-
маційно-бібліотечної діяльності, становлення бібліотеки як 
соціально-культурного інституту, обмінялися досвідом за-
провадження кращих практик у бібліотечну справу регіону. 
Були нагороджені переможці обласного конкурсу на кращу 
віртуальну екскурсію «Мандруємо рідним краєм». Учасники 
конференції також взяли участь у тренінгу «Бібліотечні за-
клади області в умовах децентралізації», який провели фа-
хівці Кіровоградського відокремленого підрозділу установи 
«Центр розвитку місцевого самоврядування». 

Протягом звітного року було здійснено 21 виїзд до біблі-
отек області — відвідано 34 бібліотеки, з них 26 сільських.

Стосовно внутрішньобібліотечної системи підвищен-
ня кваліфікації, тематика і форми навчання визначаються, 
виходячи з результату аналізу роботи бібліотеки, поточних 
проблем розвитку бібліотеки, опитувань бібліотечних пра-
цівників. За 12 місяців проведено 26 таких занять.
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Серед найбільш успішних занять з підвищення кваліфі-
кації можна відмітити наступні:

 – Впровадження УДК в роботу публічних бібліотек;
 – Новинки української літератури;
 – Зустріч з донькою бібліографа Федора Сарани;
 – Релігійні книги та їх тлумачення.

Важливим напрямком залишається і видавнича діяль-
ність, яка охоплює не тільки статті в ЗМІ, але й методи-
ко-аналітичні матеріали, збірники, бібліографічні покажчи-
ки тощо.

Діяльність бібліотеки традиційно привертає увагу 
представників засобів масової інформації. Протягом 2017 
року про діяльність показано на каналах регіонального та 
Всеукраїнського телебачення 154 репортажі, майже по три 
репортажі кожного тижня. Кожного тижня про заходи біблі-
отеки була поінформована громадськість у радіо — анонсах, 
яких було 65. Зацікавленість діяльністю бібліотеки спосте-
рігається з боку друкованих ЗМІ, у регіональній пресі опу-
бліковано 189 матеріалів, присвячених бібліотечним подіям 
і роботі наших бібліотекарів, хочу подякувати за промоцію 
статей до місцевої преси та всеукраїнських фахових видань 
Козлову В.А. Але відчутно зменшилась кількість публіка-
цій про бібліотеку в електронних ЗМІ, майже на 100 проти 
позаминулого року. Відділу соціокультурної діяльності тре-
ба проаналізувати причини та зробити певні висновки.

Cтає вже традицією підготовка та видання друком збір-
ника «Бібліотечна орбіта Кіровоградщини». В минулому 
році це був уже 9 випуск, в якому знайшли своє місце 54 
публікації.

Хотілося б відмітити активізацію створення електро-
нних бібліографічних покажчиків провідними відділами 
нашої бібліотеки. Так, у порівнянні з 2016 роком, у 2017 
році до підготовки таких видань, крім краєзнавчого, долу-
чилися й інші відділи: відділ обслуговування користувачів, 
інформаційно-бібліографічний, відділ мистецтв, відділ ви-
робничої літератури. Було представлено цілу низку (а саме 
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9) покажчиків, приурочених до ювілейних дат видатних і 
непересічних особистостей та знакових подій, пов’язаних з 
історією і сучасним розвитком нашого краю.

Звичайно, як і в кожній роботі, перед нашою бібліоте-
кою постають проблемні питання. У зв’язку з проведенням 
реформи децентралізації та створенням об’єднаних терито-
ріальних громад (ОТГ) (на сьогоднішній день їх в області 
13) постає питання організації мережі публічних бібліотек 
в об’єднаних територіальних громадах, їх структури, шта-
тів, звітності, обробки літератури, підвищення кваліфікації 
працівників. Однією з проблем є те, що чітко не визначено 
правонаступності головної бібліотеки району як методич-
ного координаційного центру для публічних бібліотек ОТГ, 
адже у новостворених громадах, які утворились не на базі 
районів, публічні бібліотеки ОТГ не мають ні належної ма-
теріальної бази, ні достатнього кадрового потенціалу. Тому 
це питання є перспективним напрямком в роботі по орга-
нізації заходів з підвищення кваліфікації бібліотекарів об-
ласті. Ще одним перспективним напрямом є організація та 
проведення семінарів на базі нашої бібліотеки з навчання 
бібліотечних працівників публічних бібліотек щодо перехо-
ду на систематизацію документів за УДК (Універсальною 
десятковою класифікацією) згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 «Про 
припинення використання Бібліотечно-бібліографічної кла-
сифікації та впровадження Універсальної десяткової кла-
сифікації». З цією метою планується проведення обласного 
семінару-практикуму з підвищення кваліфікації з метою 
формування у працівників бібліотек спеціальних знань з 
впровадження УДК, що має розпочатися цього року.

Підсумовуючи, можна вважати, що науково-методична 
діяльність спрямована на вдосконалення ефективної роботи 
всіх підрозділів бібліотеки та бібліотек регіону, а методисти, 
як фахівці бібліотечного сервісу, мають бути новаторами і 
організаторами всього нового у розвитку бібліотеки на су-
часному етапі. 
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Єлизавета Літвінова,
заступник директора з наукової роботи

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Публ ічні бібл іотек и К іровоград щини —  
2017 рік: нові реа л ії та вічні проблеми

Публічні бібліотеки є суб’єктами державної інформацій-
ної політики та учасниками формування національного ін-
формаційного ресурсу і простору. Бібліотеки інтегровані в 
усі сфери життя людини і суспільства: освіту, науку, культу-
ру, виробництво та управління.

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 
року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого 
розвитку України», затверджена Розпорядженням Кабміну 
України від 23.03.2016 року № 219, включає аналіз су-
часного стану та визначає проблеми бібліотечної справи в 
Україні; вказує на пріоритети діяльності бібліотек в умовах 
якісних змін; деталізує стратегічні цілі, завдання та очіку-
вані результати від їхньої діяльності; передбачає план дій 
на середньо строкову перспективу — 2018 -2020 роки. Над 
втіленням у життя даного документу у 2017 році працювали 
публічні бібліотеки Кіровоградщини. 

Бібліотечні послуги місцевим громадам області протягом 
2017 року надавали 568 бібліотек. Мережа бібліотек скоро-
тилась на 6 закладів. Продовжують функціонувати 12 ЦБС, 
до складу яких входить 222 бібліотеки, 343 бібліотеки — са-
мостійні.

Мережа сільських бібліотек скоротилась на 3 заклади і 
на 01.01.2018 року бібліотечні послуги населенню пропону-
ють 460 бібліотек.

Є й позитивний момент. В Олександрійському районі 
Рішенням 15 сесії сьомого скликання Олександрійської ра-
йонної ради від 21 лютого 2017 року № 174 «Про утворення 
Улянівської бібліотеки-філії» утворена Улянівська бібліоте-
ка-філія Олександрійської районної ЦБС.
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Адміністративо-територіальна реформа, яка відбувається 
у державі уже третій рік, кардинально впливає на мережу бі-
бліотек області. Станом на 01.01.2018 року в області створе-
но13 громад, у 2-х громадах — Дмитрівській та Приютівській 
перші вибори призначені на 29 квітня 2018 року. В об-
ласті є 4 громади, а саме Бобринецька, Маловисківська, 
Новоукраїнська, Соколівська, у комунальній власності яких 
перебувають 17 бібліотек. (Дані громади звітували про ро-
боту бібліотек у 2017 році.)

У Кіровоградському районі створена Великосеверинівська 
сільська ОТГ (29.04.2017 р.), Світловодському райо-
ні — Великоандрусівська сільська ОТГ (18.12.2016р.), 
Новоукраїнському районі — Ганнівська сільська ОТГ 
(29.04.2017 р.). 29.10.2017 р. утворені Катеринівська, 
Первозванівська сільські ОТГ Кіровоградського району, 
Компаніївська селищна ОТГ, Помічнянська міська ОТГ, 
Смолінська селищна ОТГ. 

Відбулись структурні зміни в публічних бібліотеках як 
результат реформи децентралізації.

Відповідно до рішення Новоукраїнської міської ради від 
13 червня 2017 року № 541 «Про реорганізацію бібліотеч-
них закладів Новоукраїнської об’єднаної територіальної 
громади» проведено реорганізацію бібліотечних закладів 
ОТГ — до Новоукраїнської центральної бібліотеки приєд-
нано 7 бібліотек шляхом створення філій. Новоукраїнська 
центральна бібліотека разом з філіями зареєстрована як 
юридична особа та рахується як 1 публічна бібліотека з фі-
ліями, які є її структурними підрозділами, що розміщені 
на території громади. Новоукраїнська центральна бібліотека 
стала головною бібліотекою громади. 

 До Соколівської ОТГ Кіровоградського району відійш-
ло 8 бібліотек. Рішенням Шостої сесії восьмого скликання 
Соколівської сільської ради Кіровоградського району від 
27.04.2017 року № 260 «Про затвердження базової мере-
жі закладів культури Соколівської сільської ради» затвер-
джена базова мережа закладів культури. При Соколівській 
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сільській раді створено відділ культури та туризму, який опі-
кується закладами культури. в т.ч. бібліотеками. Введено 0,5 
ст. методиста по бібліотеках, проте виконання функціональ-
них обов’язків покладене на бібліотекаря Новопавлівської 
сільської бібліотеки, яка сама працює на 0,5 ст. Відділу 
культури Соколівської ОТГ буде запропоновано заключити 
договір з районною бібліотекою щодо забезпечення системи 
безперервної освіти, надання методичної допомоги.

У громадах триває процес створення органів місцевого 
самоврядування, в т.ч. секторів культури, які відповідати-
муть за діяльність бібліотек. Всім новоствореним громадам 
необхідно:

Затвердити рішення міських, селищних, сільських ради 
новостворених ОТГ про прийняття бібліотек на свій баланс;

у Стратегіях розвитку ОТГ передбачити бюджетне фі-
нансування на поповнення книжкового фонду та передпла-
ту періодичних видань; інформатизацію сільських бібліотек, 
покращення матеріально-технічної бази. 

Основні показники.

Бібліотечна діяльність розвивається за різноманітними 
напрямами з використанням креативних форм. Публічними 
бібліотеками області протягом року проведено 28557 масо-
вих заходів, які відвідали понад 556,1 тис. осіб, що на 9,4тис. 
відвідувань більше, ніж 2016 року.

Бібліотечні послуги у 2017 році отримали 424,6 тис. корис-
тувачів, що на 5,5 тис. менше,ніж у 2016 році. Користувачам 
видано 8096,52 тис. документів (на 84,88 тис. документів 
менше, порівняно з 2016 роком).

  Показник відвідування зменшився на 368,7 тис. і 
становить 3865,5 тис. відвідувань.

Протягом 2017 року сільськими бібліотеками обслугова-
но 175,6 тис. користувачів (у 2016 — 177 тис.), яким вида-
но 3113,26 тис. документів, що на 260,81тис. прим. менше 
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порівняно з 2016 роком. Користувачі відвідали бібліотеки 
1367,8 тис. разів, що на 48,6тис. відвідувань менше.

Суттєво зменшили основні показники порівняно з 2016 
роком бібліотеки Благовіщенського та Новоархангельського 
районів.

Бібліотечний фонд.

Бібліотечний фонд-це головний ресурс бібліотеки, який 
забезпечує інформаційні запити місцевих громад.

Станом на 1 січня 2018 року обсяг бібліотечного фонду 
області складає 7002,87 тис. документів, що на 199,3 тис. 
документів, або на 2,8 %, менше, ніж у 2016 році.

У 2017 році до бібліотек області надійшло116,32 тис. но-
вих документів, що на 18,47 тис. прим. більше, ніж у 2016 
році. У середньому, кожна бібліотека області отримала по 
205 книг, проти 170 — у минулому році. Відсоток оновлення 
бібліотечного фонду становить 1,7 %, що на 0,3% більше 
проти 2016 року (за нормативами 10%). 

До обласних бібліотек надійшло 15,45 тис. докумен-
тів, що на 2,93 тис. документів більше, ніж у 2016 році. До 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського надійшло 7,55 тис. прим., на 
0,54 прим. більше, ніж у минулому році. Відсоток оновлен-
ня по ОУНБ за 2017 рік становить 1%. 

Відсоток оновлення по обласних бібліотеках в цілому 
збільшився на 0,2% і становить 1,4%.

Протягом 2017 року збільшилась кількість нових 
надходжень до бібліотек області за рахунок програми 
Держкомтелерадіо «Українська книга», яка відновила свою 
діяльність у 2015 році, та наказу Міністерства культури 
України від 13.10.2016 року №896 «Щодо здійснення при-
дбання україномовних книг та поповнення фондів публіч-
них бібліотек».

 Через сектор обмінних фондів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 
до бібліотек області у 2017 році розподілено 47692 прим. 
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прим., що на 31117 прим. більше, ніж у 2016 році. (2016 рік.-
16575 прим.).

Надходження до публічних бібліотек області порівняно 
з минулим роком збільшилось на 15,54 тис. прим. і стано-
вить 100,87 тис. документів.

Сільські бібліотеки області отримали 56,27 тис. доку-
ментів, що на 11,08 тис. прим. більше, ніж у минулому році. 
Одна сільська бібліотека в середньому отримала 122 книги 
(у 2016 році 98 книг).

(Рекомендований норматив — 300 прим. щорічно має от-
римувати 1 сільська бібліотека).

До бібліотек ОТГ області надійшло 4,49 тис. прим., 
що на 2,17 більше, ніж у 2016 році. Незначні надходжен-
ня отримали бібліотеки Бобринецької ОТГ (601 прим.), 
Маловисківської ОТГ (243 прим.).

Бібліотеки активізували партнерську діяльність з уста-
новами та організаціями, представниками бізнесу, громад-
ського активу, що сприяє залученню додаткових ресурсів 
для поповнення бібліотечних фондів. Постійне оновлення 
фонду відбувається шляхом залучення альтернативних дже-
рел комплектування. 

Дбають про поповнення бібліотечних фондів окремі сіль-
ські Ради. Зокрема, у Долинському районі за кошти сіль-
ських рад до бібліотек надійшло 825 прим. на суму 48430 
грн. З 21-ї бібліотеки району до 5 бібліотек ( 2016-13 біблі-
отек) надійшли нові книги, а саме: Братолюбівської (220 
прим.), Гурівської (302 прим.), Маловодянської (182 прим.), 
Першотравневої (55 прим.), Пишненської (66 прим.).

За рахунок субвенцій від сільських Рад зроблена перед-
плата періодичних видань для бібліотек Олександрійської 
районної ЦБС, на суму 15320 грн.

Для поповнення своїх фондів бібліотеки області вико-
ристовували також обмінні фонди Національної бібліотеки 
ім. Ярослава Мудрого. Обмінними фондами скористались 
Цвітненська сільська бібліотека Олександрівського району, 
Олександрійські районна та міські ЦБС. 
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Цвітненська сільська бібліотека отримала 378 прим. до-
кументів на суму 9955 грн. (2016 р. — 100 прим.). З обмін-
них фондів Національної Бібліотеки України ім. Я.Мудрого 
до бібліотек Олександрійської районної ЦБС надійшло 470 
прим. на суму 15210 грн., в т.ч. до сільських бібліотек — фі-
лій — 250 прим. на суму 7200 грн.

Єлисаветградківська міська бібліотека стала учасником 
конкурсу серед українських бібліотек «Бібліотека як сучас-
ний інформаційний центр» за підтримки благодійного фон-
ду «Бібліотечна країна» в рамках проекту «Жива сучасна 
бібліотека», у співпраці з УБА і отримала благодійну допо-
могу-26 книг на суму 1148 грн.

Олександрівська районна бібліотека для дорослих співп-
рацює з громадською організацією «Українська спілка інва-
лідів — УСІ». Від організації до бібліотеки надходять книги, 
надруковані шрифтом Брайля. У 2017 році районна бібліо-
тека для дорослих отримала 7 книг на суму 1686 грн. 

Таким чином, основним джерелом нових надходжень до 
бібліотек області залишаються обмінні фонди обласних  
бібліотек, а також кошти, отримані від надання додаткових 
платних послуг, подарунки користувачів та спонсорів.

Бібліотеки області продовжували роботу з актуалізації 
бібліотечних фондів. За 2017 рік з бібліотечних фондів ви-
лучено 315,62 тис. документів (у 2016 р. — 281,38 тис ).

Публічні бібліотеки області вилучили 292,75 тис. доку-
ментів, що на 41,11 тис. документів більше, ніж за попе-
редній рік.

Збільшилась кількість вилучених документів у сільських 
бібліотеках, порівняно з минулим роком на 34,28 тис. прим., 
та становить196,69 тис. документів. 

Але, не відповідає сучасним вимогам якісний склад фо-
ндів публічних бібліотек, які перевантажені застарілою за 
змістом та зношеною літературою, що не сприяє їх актив-
ному використанню та оперативному задоволенню інформа-
ційних запитів користувачів.
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Про несвоєчасність цієї роботи свідчать показники обер-
таності бібліотечного фонду. Середні показники по області:

 – книгозабезпеченості — 16;
 – обертаності — 1,2;
 – читаності — 19

Не систематично здійснювалась робота з актуалізації 
бібліотечних фондів у бібліотеках територій, які мають 
низький показник обертаності (середній по області — 1,2), 
а саме: Маловисківської ОТГ (0,6), Світловодського (0,7), 
Бобринецького, Гайворонського, Кіровоградського, 
Маловисківського, Новоархангельського, Новомиргород-
ського, Онуфріївського (0,8), Соколівської ОТГ, Вільшан-
ського, Петрівського (0,9) районів.

За стандартами ІФЛА показник обертаності дорівнює 5. 
Бібліотекам, які мають низький показник обертаності райо-
нів необхідно систематично звільняти фонди від застарілої 
та зношеної літератури.

Складна ситуація з передплатою періодичних видань на 
2018 рік виникла у бібліотеках області у зв’язку з відсутніс-
тю бюджетного фінансування. 

Незадовільний стан передплати періодичних видань у 
Бобринецькій ОТГ; без передплати залишились 4 сільські 
бібліотеки Соколівської ОТГ. У Кіровоградському районі 
без передплати залишились 6 бібліотек..

Відсутність фінансування не дало змоги передплатити 
газети та журнали на 2018 рік бібліотеки Знам’янської ра-
йонної ЦБС. 

Без передплати на 2018 рік залишилась Маловисківська 
районна бібліотека.

Погіршився стан із передплатою періодичних видань у 
Новоархангельському, Світловодському районах. 

Для бібліотек Кіровоградської міської ЦБС на І квартал 
2018 року передплата відсутня на всі філії ЦБС у зв’язку 
з нестачею коштів. Передплата буде здійснена у ІІ кварталі 
2018 року. Аналогічна ситуація з передплатою періодичних 
видань була і у минулому році.
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Матеріально-технічна база.

У 2017 році приділялась увага оновленню та модернізації 
матеріально-технічної бази бібліотек області.

Проведено 91 ремонт бібліотечних приміщень, з них 10 
капітальних ремонтів, 81 поточний.

У Знам’янській міській ЦБС здійснено 3 капітальних 
ремонти приміщень бібліотек системи, улаштовано систему 
водопостачання. 

У бібліотеці-філії №9 Кіровоградської міської ЦБС про-
ведений водогін. Проведено капітальний ремонт у бібліоте-
ках Олександрійської міської ЦБС У Новгородківській цен-
тральній районній бібліотеці проведено капітальний ремонт 
даху. За бюджетні кошти також зроблені капітальні ремонти 
Добровеличківських районної бібліотеки для дорослих, ра-
йонної дитячої та Помічнянської міської бібліотек.

Протягом року проводились поточні ремонти приміщень 
бібліотек.

 Найбільше поточних ремонтів проведено у Гайворонському 
(15), Олександрівському (12), Новоукраїнському (8), 
Новомиргородському (7), Бобринецькому(6), Долинському 
(5), Новгородківському, Новоархангельському (4).

Але стан матеріально-технічної бази бібліотек перебуває 
на низькому рівні: більшість приміщень, обладнання та тех-
ніки не відповідає сучасним вимогам обслуговування ко-
ристувачів і збереження бібліотечних фондів.

Матеріально-технічна база бібліотек потребує подальшої 
реконструкції систем опалення, ремонтів приміщень та бу-
дівель бібліотек. Потребують капітального ремонту 51(9%) 
бібліотека, з них 48 (8,4%) бібліотек області, в т.ч. — 32 (7%) 
сільських бібліотеки. Найбільше у Благовіщенському (5), 
Бобринецькому, Устинівському (6), Добровеличківському 
(7), Вільшанському, Новоархангельському (4).

Не опалюються 113 (25%) приміщень сільських бібліо-
тек . Найбільше не опалюється бібліотек у Гайворонському 
(17), Новоархангельському (15), Новомиргородському (12), 
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Компаніївському (10), Петрівському (9), Світловодському 
(8), Устинівському (7 — в т.ч. ЦРБ), Новгородківському (6), 
Онуфріївському (5) районах.

Не освітлюються приміщення Зеленогайської, Копанської 
сільських бібліотек-філій Знам’янського, Веселівської 
Кіровоградського, Копанської бібліотеки Маловисківського 
районів.

Незадовільний стан матеріально-технічної бази бібліотек 
Соколівської, Маловисківської, Бобринецької ОТГ. 

Інформатизація.

Бібліотечні заклади реагують на постійні зміни в су-
спільстві, трансформують свої функції задля максималь-
ного задоволення інформаційних запитів, потреб, інтересів 
користувачів, поліпшення бібліотечного обслуговування, 
розширення інноваційних форм діяльності, запровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що за-
безпечують доступ до світових інформаційних ресурсів.

У 2017 році продовжувалась модернізація мережі бібліо-
тек шляхом їх оснащення сучасною комп’ютерною технікою 
та Інтернет-зв’язком.

Станом на 1.01.2018 року комп’ютерною технікою забез-
печені 237 закладів (42 %), що на 5% більше, ніж у 2016 
році, у т. ч. 144 заклади, 

або 31 % — сільських бібліотек. 
Загальна кількість комп’ютерної техніки у бібліотеках 

області становить 737 одиниць (у 2016 р. — 697), у т. ч. 216 
комплекти техніки — у сільських бібліотеках. 

У 2017 році в 15 регіонах області бібліотеки отрима-
ли комп’ютерне обладнання, передане сільськими ра-
дами або придбане за бюджетні, спонсорські кошти, зо-
крема: Благовіщенському, Долинському, Знам’янському, 
Кіровоградському, Маловисківському, Новоархангельському 
Новоукраїнському, Новоукраїнській ОТГ, Олександрівському, 
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Олександрійському, Онуфріївському, Петрівському районах, 
містах Знам’янці, Кіровограді, Світловодську.

Бібліотеки у 2017 році отримали обладнання: 11 систем-
них блоків, 2 багатофункціональних пристроїв, 39 комп’юте-
рів, 13 моніторів, 8 принтерів, 2 багатофункціональних при-
строї.

У 2017 році до Інтернету підключена 41 бібліотека об-
ласті: Благовіщенському, Долинському, Знам’янському, 
Кіровоградському, Компаніївському, Маловисківському, 
Новоархангельському, Новомиргородському, 
Новоукраїнському, Новоукраїнській ОТГ, Олександрівському, 
Олександрійському, Онуфріївському, Петрівському, 
Світловодському, Устинівському районах, м. Олександрії. 

Доступ до мережі Інтернет мають 200 публічних біблі-
отек ( 35 %), (у 2016 р. — 159 бібліотек (28%), у тому числі 
усі центральні районні (міські) бібліотеки та 99 (22%) сіль-
ських (2016 рік -72).

Поступово зростає кількість бібліотек області, які нада-
ють послуги з використанням Інтернет-ресурсів. Найбільше 
таких бібліотек у регіонах області:

Добровеличківському — 8 з 29 (28%)
Долинському — 10 з 21(48%);
Маловисківському — 10 з 20 (50%);
Новоукраїнському — 9 з 26 (35%);
Олександрівському — 17 з 27 (63%);
Олександрійському — 17 бібліотек з 33 (51%);
Кіровоградському — 9 з35(26%)
Новоукраїнська ОТГ-6 з 8 (75%)
Значно вищі відсотки доступу до Інтернет у бібліотеках 

міських ЦБС області: 
Знам’янська — 5 з 5 (100%);
Кіровоградська — 20 з 20 (100%);
Олександрійська — 10 з 13 (77%);
Світловодська — 6 з 7 (85%).
Продовжується робота з підтримки та удосконалення 

власних веб-сайтів публічних бібліотек області, надання 
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доступу до власних ресурсів та забезпечення інформацією 
віддалених користувачів.

У 2017 році сайти бібліотек відвідали 824 тис. 200 відда-
лених користувачів (2016 р. — 1141,3 тис.). 

Найбільш відвідуваними є сайти бібліотек Вільшанського, 
Гайворонського (16 тис.), Добровеличківського (12 тис.), 
Маловисківського (12,2), Новоархангельського, Олександ-
рівського (11,9), Новоукраїнської ОТГ (39,5 тис.), райо-
нів, міст Кіровограда (209,8 тис.), Олександрії (24,7 тис.), 
Знам’янки (16,9 тис.).

Але, в бібліотеках області ще низький рівень інформати-
зації , що не забезпечує виконання інформаційних запитів 
користувачів місцевих громад. Лише 42% бібліотек облас-
ті мають комп’ютерну техніку та 35% — доступ до мере-
жі Інтернет. Незадовільний стан інформатизації бібліотек у 
Бобринецькій, Маловисківській, Соколівській ОТГ.

У Бобринецькій, Соколівській ОТГ, Вільшанському, 
Гайворонському районах немає жодної сільської бібліоте-
ки, які б мали комп’ютери та доступ до Інтернет. Лише 1 
бібліотека, яка має комп’ютер та доступ до Інтернет — у 
Маловисківській ОТГ, Світловодському районах (2) райо-
нах. 

Проектна діяльність

Сьогодні бібліотеки активно займаються проектною ді-
яльністю. Робота бібліотек за проектами дає можливість 
вирішувати актуальні проблеми з питань обслуговування 
населення, допомагає залучати потенційних спонсорів, заці-
кавлені організації, сприяє підвищенню іміджу бібліотеки у 
суспільстві.

Бібліотеки Компаніївської, Олександрійської районної, 
Світловодської міської ЦБС продовжували реалізовувати 
проект «Кіноклуб медіа просвіти з прав людини Docudays 
UA». 
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Світловодська міська ЦБС спільно з поліцією бере участь 
у проекті «Поліс» (Поліція і спільнота) «Патрульна поліція: 
взаємодія з громадою» за підтримки Ради Міжнародних на-
укових досліджень та обмінів IREX.

Проект УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся 
в пунктах європейської інформації в бібліотеках» за під-
тримки Європейського Союзу (програма «Еразмус+») реа-
лізовували Долинська, Маловисківська, Олександрівська 
районні бібліотеки для дорослих, Олександрійська міська 
ЦБС.

Бібліотеки брали участь в інших проектах за підтримки 
Міжнародних фондів.

Олександрійська міська ЦБС взяла участь і отримала 
підтримку Міжнародної організації з міграції у конкурсі 
проектів «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню про-
блем ВПО та постраждалого від конфлікту в Україні» за 
фінансування ЄС з проектом «ДоброДій».

Олександрійська РЦБС спільно з ГО «Олександрійський 
гендерний інформаційний центр» реалізувала міжрегіональ-
ний проект з правової тематики «Сільським громадам — на-
лежний рівень правової допомоги». В рамках Програми спри-
яння громадській активності «Долучайся»USAID ENGAGE 
Activity розпочали працювати над проектом «Вчимося дія-
ти: Школа громадського аніматора».

Компаніївська ЦРБ у партнерстві з ГО «Взаємодія» пра-
цювала над реалізацією проекту «Ми маємо права на гід-
ні умови праці і відпочинку!» Бібліотекарі Компаніївської 
ЦРБ долучились до реалізації проекту «Жінки за демокра-
тичні зміни на Кіровоградщині», що реалізує ВГО «МАМА-
89».

Єлисаветградківська селищна бібліотека реалізовувала 
«Проект розвитку толерантного ставлення громади до людей 
з обмеженими можливостями» щорічної програми «Перший 
крок до успіху-2016» Українського жіночого фонду.



– 251 –

Кадри

Бібліотечні кадри-один із найважливіших ресурсів, зав-
дяки котрому бібліотеки можуть діяти як культурні, інфор-
маційні та духовні центри. 

Станом на 1.01.2018 року бібліотечні послуги населенню 
надають1009 бібліотечних фахівців (на 8 осіб менше, ніж у 
2016 році). Кількість бібліотечних працівників у публічних 
бібліотеках — 861 (на 6 осіб менше, ніж у 2016 році.)

За освітою переважають працівники з базовою вищою 
бібліотечною освітою — 412 осіб (2016р. — 23). Повну вищу 
бібліотечну освіту мають 262 особи (порівняно з 2016 роком 
+6 осіб). З освітою в бібліотеках області працюють 968 пра-
цівників (96%), в т.ч. із спеціальною бібліотечною освітою 
674 — особи (67%), у 2016 — 68%.

За стажем роботи: 
 – понад 20 років -494 особи (48%), 
 – понад 10 років -241 (24%), 
 – 3-9 років — 161 ( 16%), 
 – до трьох років — 113 (11 %) працівників.

За рівнем зайнятості: повний робочий день працювали 
647 (64%) фахівців, неповний робочий день — 362 (36%) 
працівників. 

За 2017 рік необхідно відзначити високий, профе-
сійний рівень діяльності бібліотек Олександрівського, 
Олександрійського районів, міст Олександрії, Світловодська.

Цікаво, змістовно працювали у 2017 році бібліо-
теки Гайворонського, Голованівського, Долинського, 
Добровеличківського Маловисківського, Компаніївського, 
Новоархангельського, Новоукраїнського, Петрівського райо-
нів міста Знам’янки, що сприяло підвищенню іміджу біблі-
отек перед місцевою владою та громадами.

Проте в діяльності бібліотек області є суттєві проблеми, 
які заважають трансформувати їх в інформаційні та куль-
турні центри місцевих громад. 
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Аналіз діяльності бібліотек регіонів, новостворених ОТГ 
та подальше проведення добровільного об’єднання територі-
альних громад дав змогу виявити успіхи й недоліки в про-
веденні реформи децентралізації у сфері на місцях.

У Бобринецькій ОТГ до цього часу не створено окремого 
структурного підрозділу — відділу культури. В інших ОТГ 
функції з розвитку культури покладені на відділи освіти, 
культури, молоді, спорту або на заступника голови з гумані-
тарних питань (Бобринецька ОТГ). У складі новостворених 
відділів немає представників від культури. Основна частина 
працівників-представники освіти, які не знають норматив-
но-правових документів у галузі «культура».

До цього часу в мережі бібліотек області рахуються бі-
бліотеки, які були закриті рішеннями місцевої влади без 
погодження з Міністерством культури України.

Особливо гостро постає питання організації подальшої 
діяльності бібліотек в новостворених ОТГ, методичне забез-
печення їх функціонування.

Є проблема трансформації методичної функції бібліотек, 
зміна статусу бібліотек, подальша доля районних бібліотек.

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 
року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого 
розвитку України» Середньостроковий план дій на 2018-
2020 роки визначає основні завдання для бібліотек області 
на поточний рік:

організовувати діяльність інтегрованої бібліотечної сис-
теми відповідно до оновленої архітектури бібліотечних ме-
реж регіонів та у складі новостворених ОТГ;

налагоджувати продуктивний діалог з представниками 
влади та партнерами; 

 – модернізовувати матеріально-технічну базу бібліотек 
відповідно до сучасних завдань та викликів;

 – підвищувати рівень інформатизації бібліотек; забез-
печувати інформаційну безпеку та проведення відпо-
відних заходів у бібліотеках у період інформаційної 
війни;
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 – здійснювати роботу з актуалізації бібліотечних фон-
дів, забезпечувати їх збереження та використання; пе-
рехід публічних бібліотек на систематизацію докумен-
тів за УДК;

 – продовжувати внесення рідкісних та цінних докумен-
тів до Державного реєстру національного культурного 
надбання у частині «Книжкові пам’ятки України»;

 – активізувати проектну діяльність бібліотек спільно з 
громадськими організаціями своїх регіонів, в т.ч. ОТГ;

 – долучатись до проведення соціологічних, наукових до-
сліджень (Всеукраїнських, регіональних) з актуальної 
проблематики розвитку бібліотечно-інформаційної га-
лузі;

 – підвищувати професійну компетентність бібліотекарів 
з метою формування нового іміджу ПБ, використо-
вуючи сучасні тенденції, можливості професійного 
зростання, актуальні електронні ресурси, зокрема до-
ступні платформи для самостійного онлайнового нав-
чання;

 – впроваджувати нові бібліотечні послуги і вдосконалю-
вати систему обслуговування користувачів; організо-
вувати зонування в бібліотеці, інтерактивний простір 
для всебічного розвитку особистості; стати «третім 
місцем», де можна провести вільний час, місцем діло-
вих, неформальних зустрічей;

 – активізувати діяльність з популяризації бібліотеки, 
книги, читання шляхом посилення зв’язків соціально-
го партнерства;

 – здійснювати методичне забезпечення процесів децен-
тралізації в публічних бібліотеках області. 
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Марія Охріменко,
головний бібліотекар 

науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

Заслужений працівник культури України

Конку рси професійної майстерності:  
поєд нанн я практик и з творчістю

Одним із ефективних засобів розвитку професійної май-
стерності бібліотекарів є конкурси професійної майстерно-
сті, методика проведення яких останнім часом змінилась. 
Якщо раніше метою конкурсів була демонстрація професій-
них знань, ерудиції, то сьогодні це — показ професійних 
практичних навичок, креативного підходу до бібліотечної 
роботи.

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. І. Чи-
жевського м. Кропивницького ці конкурси стали щорічними. 

Так, у 2016 році за підтримки департаменту культури, 
туризму та культурної спадщини облдержадміністрації ми 
провели обласний конкурс «Невмируще слово Каменяра», 
присвячений відзначенню 160 — річчя з дня народження  
І. Я. Франка. 

Конкурс проводився у 2 етапи (регіональний і фіналь-
ний).

Мета конкурсу полягала в популяризації творчості видат-
ного українського письменника, поета, публіциста, перекла-
дача, громадського і політичного діяча І. Франка; заохочен-
ня до читання його творів; виховання у молоді патріотизму, 
поваги до історії, розвитку української державності та укра-
їнської культури; активізації сучасних форм популяриза-
ції кращих творів української літератури з використанням 
сучасних технологій; сприяння розвитку інтелектуальних і 
творчих здібностей бібліотекарів.

Конкурс проводився за номінаціями:
 – Власне есе за темою «Мій І. Франко»;
 – Буктрейлер за творами І. Франка;
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 – Відеопоезія за творами І. Франка.
 Були визначені критерії оцінок конкурсних робіт. 
На конкурс було подано 57 робіт за творами І. Франка в 

трьох номінаціях: 13 есе «Мій І. Франко», 17 буктрейлерів 
та 27 відеопоезій.

Учасниками конкурсу стали: ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, 
18 центральних районних бібліотек, 4 центральні міські бі-
бліотеки, 18 сільських бібліотек області. Крім бібліотечних 
працівників, до конкурсу долучились студенти, вчителі, 
учні, держслужбовці, навіть безробітні.

Для виготовлення буктрейлерів та відеопоезій (всьо-
го 44 роботи) бібліотечні працівники використали 33 тво-
ри І. Франка. Найчастіше (по 4 рази) використали вірш 
«Каменярі» та збірку «Зів’яле листя»; двічі вірш «…Чого 
являєшся мені у сні?». Театралізовані дійства за творами 
І. Франка показали Новомиргородська районна бібліотека 
та Дмитрівська сільська бібліотека Знам’янського району. 
А Новоукраїнська районна бібліотека організувала читання 
твору І. Франка «…Чого являєшся мені у сні?» українською 
та англійською мовами.

Конкурсне журі визначило переможців.
У номінації «Власне есе за темою «Мій І. Франко» пере-

можцем стала Онуфріївська районна бібліотека.
У номінації «Буктрейлер за творами І. Франка» перемог-

ла Голованівська районна бібліотека ім. С. В. Шеврякова за 
буктрейлер на твір «Поема про білу сорочку».

У номінації «Відеопоезія за творами І. Франка» перемогу 
отримала Новоархангельська районна бібліотека за відеопо-
езію «Наші Каменярі». Вірш «Каменярі» читали учасники 
АТО.

Крім трьох призових місць, журі конкурсу відзначило та-
кож кращі роботи в кожній номінації.

Переможців конкурсу було нагороджено дипломами де-
партаменту культури, туризму та культурної спадщини об-
лдержадміністрації під час проведення обласного Форуму 
бібліотекарів Кіровоградщини.
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Минулий рік (2017) Генеральна Асамблея ООН прого-
лосила Міжнародним роком сталого розвитку туризму. Це 
стало приводом для активізації роботи бібліотек у цьому 
напрямку.

Сьогодні, зі стрімким розвитком сфери послуг у бібліоте-
ках, є необхідність у розширенні краєзнавчої діяльності як 
такої, що організовує дозвілля своїх відвідувачів.

Процес взаємодії сфери туризму і бібліотек набуває все 
більш широкого значення для місцевої громади, бо це доз-
воляє вирішити декілька завдань: виконати навчально-про-
світницьку і виховну функцію; забезпечити дозвіллеві по-
треби населення; сприяти розвитку туристичного бізнесу і 
залученню інвестицій у розвиток регіону.

Сучасний стан діяльності бібліотек у краєзнавчій роботі 
передбачає вивчення та популяризацію історичного мину-
лого, духовної і культурної спадщини рідного краю, поши-
рення краєзнавчої інформації серед громадян. Тож ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського був оголошений обласний конкурс бі-
бліотек на кращу віртуальну екскурсію «Мандруємо рідним 
краєм», який проходив протягом червня-вересня 2017 року.

До участі в обласному конкурсі долучилися бібліотеки 
всіх регіонів області.

Найбільшу кількість робіт подали бібліотеки Олександ-
рійського району — 6, Долинського, Новгородківського, міста 
Олександрії — по 4, Новомиргородського, Олександрівського, 
Онуфріївського по 3.

Активно долучились до створення віртуальних екскурсій 
працівники сільських бібліотек. Серед 58 поданих робіт — 
26 — сільськими бібліотекарями.

Обласний конкурс проводився за номінаціями: 
«Культурно-пізнавальний туризм», «Зелений туризм», 
«Відомі земляки».

Переважну кількість робіт подали на першу номінацію — 
30, «Зелений туризм» — 12, «Відомі земляки» — 16.

Переможцями конкурсу стали: 
 – у І-й номінації — відео-робота «Новоархангельщина — 
таємнича і неповторна. Краєзнавчий туризм», подана 
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колективом Новоархангельської центральної районної 
бібліотеки;

 – у номінації «Зелений туризм» — відео-робота колекти-
ву Олександрійської районної бібліотеки ім. Д. І. Чи- 
жевського «Зелений туризм. Олександрійський ра-
йон»;

 – у номінації «Відомі земляки» — робота Аджамської 
сільської бібліотеки №2 Кіровоградського району 
«На гостини до художника. Анатолій Гаврилович 
Шаповалов».

Журі конкурсу відзначило також відео-роботи в різ-
них номінаціях з районів: Гайворонського («Місто над 
Бугом»); Олександрівського («Мандруємо Олександрівкою» 
Віртуальна екскурсія); Бобринецького («Син степової 
Бобринеччини». М. К. Смоленчук), а також з міст: Знам’янки 
(«Нащадкам на згадку. В. Є. Шкода»), Олександрії 
(«Антоніна Федорівна Худякова»). 

Завдяки конкурсним роботам вдалося створити цікавий 
і пізнавальний краєзнавчий ресурс, який можна використо-
вувати для вивчення і популяризації історії рідного краю.

І нарешті, третій обласний конкурс «Читаємо Марка 
Кропивницького». Що стало поштовхом для вибору теми 
конкурсу?

По перше, в рамках Закону України про декомунізацію 
14 липня 2016 року Верховна Рада ухвалила постанову 
№4222 про перейменування обласного центру Кіровоград 
на Кропивницький, на честь видатного українського актора, 
драматурга, режисера й засновника українського театру, який 
жив і працював у нашому місті, Марка Кропивницького. У 
місті дуже довго точилася гостра дискусія з цього приводу. 
Бо, як виявилось, однією з проблем стала необізнаність бага-
тьох мешканців міста з особистістю Кропивницького та його 
творчістю. Процес перейменування тривав близько року.

По — друге, 27 жовтня 1882 року тут, у нашому місті, на-
родився перший професійний національний реалістичний 
театр під орудою М. Л. Кропивницького, який з 1940 року 
носить його ім’я. Саме ця дата, 100-ліття театру корифеїв, 
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1982 року відзначалась за рішенням ЮНЕСКО у світовому 
масштабі.

Сьогодні театр називається — Кіровоградський акаде-
мічний обласний український музично-драматичний театр 
ім. М. Л. Кропивницького. Зі сцени театру, як і багатьох 
українських театрів не сходять його п’єси, які викликають 
захоплення, бо перегукуються із реаліями сучасного життя.

 Аби наблизити ім’я Кропивницького до мешканців 
Кіровоградщини, ОУНБ ім. Д. І. Чижевського було ого-
лошено конкурс серед бібліотек області: «Читаємо Марка 
Кропивницького», який сприяв вивченню та популяризації 
життєвого та творчого шляху видатного земляка, заохочен-
ню до читання; активізації соціокультурної діяльності бі-
бліотек; співпраці з аматорськими колективами, творчими 
спілками, громадськими організаціями.

Відповідно до положення конкурс тривав з 5-го квітня 
до 1серпня 2018 року і проводився у 2 етапи (регіональний, 
фінальний тур).

І етап проводився у бібліотеках області, де були визначе-
ні переможці Конкурсу на рівні районів та міст обласного 
підпорядкування, об’єднаних територіальних громад. 

За підсумками проведення регіональних конкурсів мате-
ріали переможців у відповідних номінаціях подавались до 
обласного оргкомітету.

Конкурс проводився за трьома номінаціями:
 – «Кращий масовий захід з популяризації творчості  
М. Кропивницького»;

 –  «Кращий буктрейлер за драматичним твором  
М. Кропивницького»;

 – «Краща міні-вистава за драматичним твором 
М.Кропивницького».

Умовами проведення обласного конкурсу було визначено 
критерії оцінки конкурсних робіт:

 – вимогами до буктрейлера були:
 – відповідність роботи цілям Конкурсу;
 – інформативність;
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 – візуальна складова (оригінальність, оформлення, сти-
льова єдність);

 – професіоналізм (техніка та якість виконання робіт). 
Автори повинні були обов’язково дотримувались вимог 

авторського права. Тривалість буктрейлера не більше 3-х 
хвилин. Конкурсні роботи надсилались на електронну адре-
су науково-методичного відділу ОУНБ ім. Д. Чижевського.

Міні — вистава за драматичним твором М. Кропивницького 
оцінювалась, враховуючи:

 – оригінальність постановки;
 – рівень акторської майстерності;
 – володіння текстом;
 – виразність читання.

Кращий масовий захід з популяризації творчості  
М. Кропивницького мав відповідати позиціям: 

 – комплексний підхід;
 – чітке цільове і читацьке призначення;
 – місце, час і тривалість проведення заходів; 
 – ефективність проведення заходу.

За цими номінаціями учасники конкурсу подавали для 
членів журі сценарні плани, паспорти масових заходів, фо-
тографії, відгуки користувачів, матеріали ЗМІ, відео робо-
ти. (Тривалість відео роботи — 5 хвилин).

Компетентне журі, до складу якого входили: директор де-
партаменту культури, туризму та культурної спадщини об-
лдержадміністрації В. Г. Животовська ( голова журі), дирек-
тор комунального закладу «Обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Д. І. Чижевського» О. М. Гаращенко (заступ-
ник голови журі), завідувач науково-методичним відді-
лом комунального закладу «ОУНБ ім. Д. І. Чижевського»  
Л. О. Циганкова ( секретар журі); членами журі були: за-
ступник директора департаменту культури, туризму та 
культурної спадщини облдержадміністрації Л. П.Тищенко, 
заступник директора з наукової роботи комунального за-
кладу «ОУНБ ім. Д. І. Чижевського» Є. Г.Літвінова, член 
Національної спілки письменників України, поетеса, 
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прозаїк, лауреат обласної премії імені Євгена Маланюка А. 
М. Корінь. Журі оцінювало роботи по 10 — бальній системі.

З метою перегляду заходу безпосередньо на місцях умо-
вами проведення Конкурсу передбачались виїзди членів 
журі в райони, де проводились регіональні конкурси. Для 
цього було складено графік виїздів. Членами журі було 
здійснено виїзди в Олександрівський, Новоукраїнський, 
Компаніївський, Кіровоградський райони, міста Кіровоград 
та Знам’янка. 

Особливо хочеться відзначити цікавий захід, який було 
проведено Новоукраїнською центральною бібліотекою 
Новоукраїнської міської ОТГ спільно з педагогами та уч-
нями загальноосвітнім навчальним закладом №6. В рамках 
Конкурсу тут відбулася презентація дослідницько-пошуко-
вого проекту «Славетний син Новоукраїнщини — Марко 
Лукич Кропивницький — батько українського театру». 
Даний проект — це спроба дослідити багатогранну діяль-
ність М. Л. Кропивницького, яка була надзвичайно різнобіч-
ною. Старшокласники вели свої пошуки за темами:

 – «Життя М. Л. Кропивницького у подіях і фактах»;
 – « М. Л. Кропивницький як драматург»;
 – «М. Л. Кропивницький — режисер і засновник першо-
го товариства акторів»;

 – «М. Л. Кропивницький — актор»;
 – «М. Л. Кропивницький і Новоукраїнщина».

Учні презентували свої власні здобутки. Крім того, одна 
із груп представила на розсуд глядачів власну постановку 
уривку з п’єси М. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса 
очі виїсть» та інсценізацію першої зустрічі М. Заньковецької 
та М. Кропивницького.

Доповненням до заходу стала відеопрезентація, яку під-
готували працівники бібліотеки. Також учасники заходу 
мали унікальну можливість почути голос Марка Лукича і 
незрівнянне його виконання пісень на слова Т. Г. Шевченка 
«Думи мої, думи мої…» та «Минають дні…» із аудіо-видання 
«Живі голоси».
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Закінчився захід спільним декламуванням поетичних 
рядків М. Рильського: 

Давно життя минуло старосвітське, –
І зник з землі Глитай або ж Павук, –
Та знов, мов крила, мільйони рук
Стрічають плеском ім’я Кропивницький.

У конкурсі взяли участь майже всі центральні районні та 
міські бібліотеки області (23 з 25) та 50 сільських бібліотек. 
Всього було подано 73 роботи.

Найбільш популярною стала номінація «Кращий бук-
трейлер», на яку було подано 43 роботи. Буктрейлер — ко-
роткий відеоролик за мотивами книги. Його особливістю є 
те, що розповідь про книгу подається в образній інтригу-
ючій формі. Членам журі важко було визнати переможця 
серед такої кількості робіт, бо було дуже багато буктрейле-
рів, які зроблені на високому професійному рівні. Але пе-
реважна більшість членів журі визнала переможцем у цій 
номінації колектив Олександрійської центральної районної 
бібліотеки ім. Д.І. Чижевського за буктрейлер «Олеся» (ди-
ректор Надія Чуянова), в якому головні ролі майже про-
фесійно виконували самі бібліотекарі. Ця робота повністю 
відповідала всім критеріям конкурсу.

В цій номінації заслуговують також на увагу робо-
ти, подані бібліотеками Благовіщенського, Вільшанського, 
Гайворонського, Голованівського, Кіровоградського, Ново-
архангельського, Олександрівського, Олександрійського ра-
йонів, міст Кіровограда, Олександрії, Світловодська. Серед 
представлених робіт понад 50 відсотків надійшли від сіль-
ських бібліотек. 

Важливим є той факт, що переважна більшість бібліотека-
рів самостійно робили буктрейлери. Багато з них було зробле-
но на високому аматорсько-мистецькому рівні і були відзначе-
ні обкомом профспілки працівників культури. Серед кращих: 
Голованівська районна бібліотека для дорослих ім. С. В. Шев-
рякова за буктрейлер «Невільник», Олександрівська районна 
бібліотека для дорослих за буктрейлери «Зайдиголова» та 
«Глитай, або ж Павук». 
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Дуже цікавими були роботи у номінації «Краща міні-ви-
става», на яку було подано 14 робіт. Порадувало те, що серед 
поданих робіт біля 80 відсотків — від сільських бібліотек. 
Переважна кількість бібліотек залучали до співпраці будин-
ки культури та місцевих аматорів, що дало можливість по-
казати глядачам досить високий рівень акторської майстер-
ності та оригінальності постановки.

 В цій номінації були використані твори М. Кропивницького 
«На руїнах», «Пошилися в дурні», «По ревізії», «Супротивні 
течії», «Мамаша», «Розгардіяш», «Де зерно, там і полова», 
«Глитай або ж павук», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть».

Переможцем у цій номінації журі визнало бібліотекаря 
Смолінської селищної бібліотеки №1 Сизранову Наталію 
Федосіївну за міні-виставу «Доки сонце зійде, роса очі ви-
їсть», яка йшла на сцені будинку культури. Цікавими і оригі-
нальними були міні-вистави Бобринецького, Гайворонського, 
Кіровоградського, Олександрівського, Новоукраїнського ра-
йонів.

На номінацію з популяризації творчості М. Кропив-
ницького «Кращий масовий захід» було представлено 15 
робіт. В основному це були заходи, які представляли само-
го автора як театрального діяча: драматурга, актора, режи-
сера. Тут бібліотеки використовували різні форми роботи 
та досить цікаві і влучні назви заходів серед яких: літера-
турне свято «Марко Кропивницький у дзеркалі часу: від 
народження до сьогодення», літературне дежавю «Марко 
Кропивницький — батько українського професійного теа-
тру», літературно-музична композиція «Життя присвячене 
театру»; театральне кафе «Марко Кропивницький у світлі 
театральної рампи»; театралізоване дійство «Український 
Шекспір»; літературно-мистецька алея «Завіса піднімаєть-
ся, дійство починається»; літературно-драматичний екскурс 
«Марко Кропивницький: драматург, актор, режисер», літе-
ратурно-театральний вернісаж «Апостол сцени — Марко 
Кропивницький».

Членам журі теж було не просто визначити переможця в 
цій номінації. Наприклад, заслуговує на увагу: літературний 
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портрет «Батько українського театру», який представила 
Іванівська сільська бібліотека Новоукраїнського району (за-
відуюча бібліотекою Савчук Людмила Володимирівна). Під 
час проведення заходу учасникам було представлено ціка-
ву та змістовну презентацію про талановитого земляка, де 
було використано багато старовинних фотографій з різних 
років життя і творчості М. Кропивницького, відеоролик про 
творчий шлях Марка Лукича та відеоролик-монолог з п’єси 
«Дай серцю волю, заведе в неволю».

Слід відзначити в цій номінації і масові заходи, які 
проводили бібліотеки Знам’янського (театральне кафе 
«Марко Кропивницький у світлі театральної рампи») 
та Новгородківського (літературна вітальня «Марко 
Кропивницький — батько українського театру») районів.

За рішенням журі в цій номінації перемогу отримав ко-
лектив Новоархангельської центральної районної бібліотеки 
за «Літературно-мистецьку алею «Завіса піднімається, дій-
ство починається».

Неординарність ідеї цього заходу полягала в тому, що бі-
бліотечні працівники вперше розповідали про письменника 
не в стінах бібліотеки, а в парку селища, в тіні дерев, орга-
нізувавши імпровізовану літературно-мистецьку алею. Для 
проведення цього заходу працівники бібліотеки доклали чи-
мало зусиль, для того, щоб креативно оформити усі зони, 
виставки та локації. Так, про цікаві факти з біографії дра-
матурга можна було довідатись, переглянувши інсталяцію у 
вигляді дерева фактів «Невідоме про відомого», а поруч були 
розміщені буклети з інформацією про увічнення пам’яті теа-
трала, актора та режисера. З творами драматурга можна було 
ознайомитись, скориставшись книжковою валізою «Читай 
Кропивницького!». Крім цього учасники дійства розгадува-
ли кросворд «Літературні здобутки Кропивницького», скла-
дали «Театральну мозаїку», а завітавши до фотозони мали 
можливість зробити селфі з імпровізованою книгою Марка 
Лукича. На заході були присутні керівники району, які з 
задоволенням відвідали всі зони, відповідали на запитання 
кросворду, брали участь в інтелектуальних іграх. 
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Деякі конкурсанти брали участь у декількох номінаціях.  

У трьох номінаціях подали роботи Вільшанський, 
Долинський, Компаніївський, Новгородківський, 
Новомиргородський, Олександрівський райони; у двох номіна-
ціях — Бобринецький, Гайворонський, Добровеличківський, 
Кіровоградський, Ново-архангельський, Новоукраїнський, 
Олександрійський райони.

Для конкурсних робіт працівниками бібліотек було вико-
ристано 13 творів Марка Кропивницького, які представлені 
у міні-виставах та буктрейлерах. Серед них найчастіше ви-
користовувались: «Глитай або ж павук» — 11 бібліотек, «Дай 
серцю волю, заведе в неволю» — 6, «Пошилися в дурні» — 6, 
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть» — 3, «По ревізії»3, «Дві 
сім’ї» — 3, «Олеся» — 4.

Конкурс «Читаємо Марка Кропивницького» сприяв ви-
явленню творчого потенціалу бібліотечних працівників, 
розвитку їхньої ініціативи, підвищенню фахового рівня; 
створенню позитивного іміджу бібліотеки та читання через 
популяризацію творчості М. Кропивницького різними фор-
мами та засобами, а також приверненню уваги громадськос-
ті та органів влади до діяльності бібліотеки, поглибленню 
стосунків з партнерськими організаціями.

З практики ми переконалися, що конкурси професійної 
майстерності є стимулом для розвитку інноваційних проце-
сів у бібліотеках. Вони сприяють професійній і особистій 
реалізації працівників бібліотек, підняттю престижу і соці-
ального статусу бібліотечної професії, приверненню уваги 
громадськості та органів влади до діяльності бібліотек, по-
глибленню партнерських стосунків із зацікавленими орга-
нізаціями.
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Світлана Ратушна, 
 бібліотекар І категорії

науково-методичного відділу  
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Соціокул ьт у рна д і я л ьність  
бібл іотек обл асті

Невід’ємною складовою соціокультурної діяльності біблі-
отек у 2017 році були організація та проведення масових 
заходів, приурочених визначним суспільно-політичним по-
діям, знаменним датам нашої держави, політичних та дер-
жавних діячів, видатних особистостей. 

Протягом 2017 року в бібліотеках області проведено 28557 
соціокультурних заходів, які відвідали 554770 осіб. Заходи, 
що проводились в бібліотеках та за їх межами, характеризу-
валися своєю інформаційною насиченістю, інноваційністю, 
креативністю, розмаїттям форм, нестандартними підходами 
до їх організації та проведення. 

На сьогодні бібліотеки вважають пріоритетними питання 
формування національної свідомості суспільства, виховання 
у громадян почуття патріотизму, сприяють популяризації 
культурної спадщини. Серед заходів: година соборності «В 
єдності — сила народу», історичний екскурс «Україна со-
борна — моя гордість і слава», історичне досьє «Україна: 
вірність обраному шляху» (Олександрійська МЦБС); годи-
на історичної правди «Соборність, єдність, неподільність» 
(Новомиргородський район). В Олександрійському районі 
проведено коментований перегляд документального філь-
му, рекомендований Українським інститутом національної 
пам’яті «Свято злуки. Політика пам’яті».

Вшануванню пам’яті молодих героїв Крут бібліотеки 
присвятили уроки патріотизму, години пам’яті, історичні 
екскурси: «Героїка трагедії Крут», «Крути: незгасна пам’ять 
і урок сьогодні», «Трагедія Крут крізь призму минулого і 
сучасного», «Їх оплакують роси у лузі».
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В останні роки 20 лютого в Україні відзначається День 
пам’яті Небесної сотні — на знак вшанування відваги, сили 
духу і стійкості людей, які пожертвували своїм життям за 
кращу долю для своєї держави. Бібліотеки провели фото-
виставку «Революція гідності», фотолітопис «Ми сотнею 
війшли у небеса» (Новоархангельська РБ), історичний хро-
носкоп «Герої не вмирають… А просто йдуть з майдану в 
небо» (Новомиргородська ЦРБ) та ін.

Продовжувалася робота бібліотек з популяризації героїч-
них вчинків українських бійців та волонтерів у зоні антите-
рористичної операції. Серед заходів: літературна композиція 
«Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює 
життя», ритуал пам’яті «Нові часи, нові герої», вечір скорботи 
«Гірко плаче Україна за своїми синами» (Новомиргородський 
район); викладки літератури, які представляють добірки пе-
ріодичних видань, де розміщені репортажі зі Сходу: «Україна 
в огні: зона АТО», «У контексті війни: на часі», «Герої не 
вмирають», «Хроніка подій в зоні АТО», «Ми пам’ятаємо їх 
імена», «Україна — єдина країна», «Пам’ятаємо імена Героїв».

В більшості бібліотек області обладнані фотовиставки, 
присвячені учасникам бойових дій — землякам, які заги-
нули під час АТО: «Герої не вмирають», «Вони загинули за 
єдність України», «Пам’ятайте героїв АТО», «Свіча пам’яті». 

  Новгородківська ЦРБ на основі зібраної інформації 
про загиблих воїнів-земляків АТО (світлин, спогадів) ство-
рила відео-ролик «Найкращих забирають небеса», слайдові 
презентації «Пам’ять про них житиме вічно», «Вони були 
простими хлопцями».

В Новоархангельській РБ проведена година слави «Герої 
живуть серед нас», на яку запросили учасника бойових дій 
на Сході. Свою розповідь він супроводжував численними 
фото та відеоматеріалами. 

Також пройшли зустрічі з учасниками АТО в бібліоте-
ках Голованівського, Маловисківського, Олександрійського 
районів, Олександрійській МЦБС, які доповнювались доку-
ментальними виставками. 



– 267 –

Під час заходів згадували імена волонтерів, які збирають 
і доставляють до зони АТО гуманітарну допомогу для укра-
їнських військових. 

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демо-
кратії, збереження та донесення до сучасних і майбутніх по-
колінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні 
до Дня Гідності та Свободи в бібліотеках Олександрійської 
РЦБС провели цикл заходів з презентацією книжкових ви-
ставок «Події, що змінили долю України», «Тернистий шлях 
до свободи», медіа-репортаж «Ми є народ, якого не здолати», 
слайдові розповіді «Майдан — це сторінка живої історії», 
годину сильних духом «Майдан — це стан душі і поклик 
серця». Працівники центральної бібліотеки Новоукраїнської 
ОТГ за проектом «Мій рідний край — Новоукраїнщина» 
провели патріотичну годину «Воїни світла, лицарі Гідності». 
Під час заходу були використані відео-сюжети і музичні 
композиції, які відображали хроніку подій на Майдані.

Зворушливо та урочисто пройшли в бібліотеках заходи 
до Дня пам’яті та примирення, 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні: книжкові виставки, те-
матичні полиці, виставки-пам’ять, виставки-спогади, вистав-
ки-реквієми: «Шляхами болю й перемогои», «Переможної 
пам’яті роки», «Пам’ятай історію, думай про майбутнє», 
«Тихі зорі вічної пам’яті», «Цих днів не змовкне слава».

Під гаслом «Пам’ять — нескінчена книга!» бібліотека-
рі Голованівської РБ провели акцію «Читаймо книги про 
війну!». Учасники акції, які прочитали книги про війну, 
рекомендували їх своїм знайомим, брали участь в обгово-
ренні книг, голосних читаннях, переглядах буктрейлерів. 
Завершальним заходом акції стала одноіменна читацька 
конференція. 

У Компаніївській ЦБС проведена лінійка слави «Зимний 
уклін тобі, солдате», «Ви в пам’яті нашій, і в пісні, і в сла-
ві», урок мужності «Будь славен день святої Перемоги», 
вечір-пам’яті «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов 
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приходить свято Перемоги», мітинг-реквієм «Згадаймо по-
іменно наших земляків».

У Новоукраїнській ОТГ відбувся мітинг пам’яті «Біля 
братської могили тихо стоїмо, і спогад приходить, мов тихе 
зітхання», на який завітали представники влади, жителі 
громади, учні та вчителі школи, аби скласти данину поша-
ни всім, хто боровся з нацизмом. Щоб краще зрозуміти події 
тих далеких років, бібліотекарі Олександрійської МЦБС за-
прошували ветеранів Другої Світової війни на меморіальний 
урок «І пам’ять, і шана, і слава усім, хто Перемогу приніс…». 

До дня визволення міста в бібліотеках Олександрійської 
МЦБС відбулися масові заходи для різних категорій чита-
чів: відео-круїз «Чи знаєш ти героїв свого краю?», година 
пам’яті «Ви крок за кроком наближали переможну мить», 
бібліотечне свято «Юність моя незабутня…», засідання клу-
бу «Чарівність» та літературно-поетичної вітальні «Струни 
серця», вечір військового патріотизму «Збройні Сили 
України — воля, сила, міць країни».

День захисника України — це свято, яке відзначаєть-
ся в нашій державі 14 жовтня у день Покрови Пресвятої 
Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. 

Бібліотеки провели низку заходів: «Є така професія захи-
щати Батьківщину», «Гордість і душа держави, її надія і обе-
ріг — це захисники України», «В той день, коли закінчиться 
війна», «Величне ім’я — вітчизни захисник», «Збройні сили 
України».

День захисника України тісно переплітається з Днем укра-
їнського козацтва, якому належить особливе місце в історії 
України. Саме козацтво було тією силою, яка впливала на 
хід історії України. Завдання бібліотек — зберегти цю славу в 
пам’яті народу. В бібліотеках проведені: історично-патріотич-
на вікторина «Козацькому роду нема переводу», історичний 
екскурс «Козацькою країною», літературно-музичне свято 
«Щоб козацька слава навік не пропала»; організовано істо-
ричний навігатор «Гетьманськими столицями, козацькими 
шляхами». 
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Голованівська РБ провела літературно-козацькі розваги 
«Козацькій рід — не згасне повік». Учасники здійснювали 
подорож у минуле, присвячене славним сторінкам україн-
ського козацтва. Присутні ознайомились з традиціями ко-
заків взяли участь у вікторинах та конкурсах на спритність 
та швидкість.

Бібліотеки Олександрійської РЦБС провели: літератур-
но-ігрову забаву «Дух запорожців в нащадках живе!», іс-
торичну годину «Наша слава не вмре, не загине», козацькі 
розваги «Україна — то козацька слава».

Бібліотеки провели цикли заходів з відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших дер-
жав та річниці виведення військ з Афганістану. Прес-діалог 
«Афганська війна — як це було» відбувся в Голованівській 
районній бібліотеці. За допомогою книг, періодичних видань 
бібліотекарі ознайомили присутніх з трагічною сторінкою 
історії нашого народу, розповіли про односельчан, що слу-
жили в Афганістані, віддали данину пам’яті полеглим вої-
нам-афганцям. 

В бібліотеках Олександрійської РЦБС відбулись пре-
зентації літературних фото-експозицій «Обов’язок. Подвиг. 
Трагедія.», година пам’яті «Афганістан — то біль і смуток, 
чиєсь обірване життя», історичний хроноскоп «Ціна чужої 
війни», історичні свідчення «На тих Афганських рубежах», 
слайд-розповідь «Афганістан, прописаний у серці», відео 
хроноскоп «Молодість, обпалена війною».

Щорічно в Україні відзначається День пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років — найбільш жахливої траге-
дії в історії людства. За підрахунками Україна втратила 
до чверті свого населення. Вшановуючи пам’ять мільйонів 
жертв працівники бібліотек організували книжкові вистав-
ки-реквієми, виставки — репортажі, книжкові викладки «У 
пам’яті скорботний 33-й», «Голод — 1932-33рр.», «Над бі-
лим янголом скорботи — незгасний духу смолоскип». На 
виставках представлені документальні книги та статті, спо-
гади свідків тих трагічних подій, художньо-документальні 
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книги відомих українських письменників В.Барки «Жовтий 
князь» та У.Самчука «Марія». До дня пам’яті жертв голо-
домору бібліотеки провели вечір-реквієм «Зроніть сльозу 
за тими, хто не зріс, щоб мали зватись гордо — українці», 
«Голодомор — біль народний», «Скорбота свічки пам’яті свя-
тої», інформаційні години «Пам’яті жертв голодомору», годи-
на пам’яті «У пам’ять про скорботний 33-й», «Згадайте нас, 
бо ми ж колись жили!», «Вічна пам’ять змореним голодом», 
«Голодомор — печаль і скорбота України», мітинги-реквієми 
«Розіп’ята душа на Хресті Всевишньої печалі», години-рек-
вієми «Запали свічку у кожному серці», години-скорботи 
«Голодомор — непрощенний гріх». У день пам’яті жертв го-
лодомору бібліотекарі взяли участь у загальноукраїнській 
акції «Запали свічку».

Належна увага приділяється заходам з правової освіти на-
селення, до участі в яких бібліотеки залучають представни-
ків правоохоронних органів та громадськість. Світловодська 
ЦМБ, Олександрійська та Компаніївська ЦРБ беруть 
участь в реалізації проекту з медіа просвіти про права лю-
дини Docudays UA: проводять засідання кіноклубів, під час 
яких учасники залучаються до інтерактивного обговорен-
ня переглянутих фільмів, а також таких тем, як демократія 
і права людини, людська гідність, дискримінація, універ-
сальність прав людини. Покази фільмів супроводжувалися 
книжковими виставками: «Право бути людиною», «Є право 
— значить є надія», «Закон у моєму житті»; презентаціями, 
інформуванням населення про права людини та її захисту.

До Дня Конституції України за проектом «Історичні по-
дії та знаменні дати України в хроніках документального 
кіно» в бібліотеках Маловисківського району відбулися ві-
део — перегляди «Історія Української Конституції», віде-
о-урок-бесіда «Конституція моєї Батьківщини, круглий стіл 
«Молодь про Конституцію», історико-правовий екскурс 
«Конституція України — оберіг державності». 
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В Онуфріївській районній бібліотеці проведено істори-
ко-правовий екскурс: «Конституція — одна для всіх» про 
історію Конституції Пилипа Орлика. 

З метою популяризації літератури про основний Закон 
України, права та обов’язки громадян в бібліотеках діяли 
виставки: «Конституція України — головна книга життя» 
(Олександрійська МЦБС), «Україна — правова, незалеж-
на держава», «Конституція — оберіг нашої державності», 
«Конституція — головний підручник життя», «Рядками 
Основного Закону» (Новгородківська РЦБС). 

Бібліотеки області провели низку інформаційно-просвіт-
ницьких заходів, присвячених Дню Державного Прапору. 

День Незалежності України — одне з найвизначніших на-
ціональних свят нашої держави. Бібліотечні заходи тлума-
чили такі поняття як патріотизм, милосердя, толерантність, 
співчуття, національна гідність та національна гордість: свя-
то державності «Україно, любий край, щиру пісню заспівай!», 
година державності «Вишита колоссям і калиною, звешся ве-
личаво — Україною» (Олександрійська МЦБС), патріотична 
година «Я люблю Україну», літературна година «У нас одна 
Батьківщина — наша рідна Україна», брейн-ринг «Українська 
держава та її національна символіка», книжкові виставки-ін-
сталяції «Державність, вимріяна поколіннями», «З любов’ю 
вічною до тебе, Україно» (Новоархангельський район). 
Працівники Олександрійської районної ЦБС організували 
відео-привітання від громад сіл і селищ Олександрійського 
району, літературно-мистецьку годину «І синє небо, і жовте 
колосся», патріотичні сходинки «Україна — країна, яку ми 
любимо, держава, якою ми пишаємося».

У бібліотеках області регулярно проходили заходи з ви-
світлення теми «Децентралізація в Україні», про особли-
вості децентралізації в Кіровоградській області: виставка-ін-
формація «Кіровоградщина: процес децентралізації триває» 
та «Децентралізація — зміни заради майбутнього», полеміка 
«Децентралізація влади в Україні: зміст, ризики, можливо-
сті», правовий компас «Конституційні засади децентралізації 



– 272 –

влади в Україні». З метою роз’яснення для населення про 
повноваження органів місцевого самоврядування в об’єдна-
них громадах в Новомиргородській РБ проведено діалог ду-
мок «Децентралізація державної влади — реальний крок до 
територіального розвитку», експрес-опитування місцевого 
населення «Децентралізація та реформа місцевого самовря-
дування: виклики часу». 

Не менш важливий напрямок роботи бібліотек — прове-
дення заходів на підтримку сім’ї. Традиційно в Міжнародний 
день сім’ї в бібліотеках проходять заходи, які розкривають 
значення сім’ї для кожного із нас, для держави, про роль 
сім’ї в суспільстві, про сімейні цінності.

Так, бібліотекарі Новомиргородського району запалили 
для своїх користувачів родинний вогник «Рідна домівка, 
рідна сім’я — тут виростає доля моя», провели сімейний ла-
біринт «Моя родина — найкраща і найміцніша», сімейно-роз-
важальну програму «Тепло сімейного вогнища», флеш-моб 
«З любов’ю в серці світ кращий», родинне свято «Сорочку 
білу з мамою вишивала». В Олександрійській районній 
ЦБС відбувся сімейний мікс «Ми всі — одна сім’я, єдина 
ми родина», family-вечірка «Академія батьківської мудро-
сті», вечір-діалог «Секрети щасливої сім’ї», година спілку-
вання «Світлий образ материнський». Новоархангенгельська 
РБ провела вуличну акцію «Щаслива родина — майбутнє 
України». Під час акції працівники бібліотеки запитува-
ли у перехожих, що в їхньому розумінні означає «родина». 
Кожен міг написати кілька слів, які характеризують сім’ю, 
на пелюстках родинної квітки.

Бібліотеки приділяють особливу увагу питанням збере-
ження здоров’я та здоровому способу життя. Під час заходів 
бібліотекарі намагалися пояснити користувачам про важли-
вість відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я 
людей, що їх оточують.

З метою популяризації літератури про здоровий спо-
сіб життя, профілактики шкідливих звичок в бібліо-
теках обладнані виставки-пам’ятки, виставки-поради, 
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виставки-застереження, виставки-роздуми: «Здоров’я — кри-
ниця сили та краси», «Модно, але не завжди безпечно», 
«Здорова людина — здорове суспільство», «Фізична актив-
ність — шлях до здоров’я», «Шкідливі звички — знак біди», 
«У нікотиновому полоні».

У Новоархангельській районній бібліотеці відбувся те-
матичний урок «Слово про здоров’я». Окремо торкнулися 
впливу шкідливих звичок на організм людини та для біль-
шого враження продемонстрували відео — презентацію «Їх 
торкнулись шкідливі звички», в якій відомі зірки сцени, 
кіно та спорту загубили своє життя, вживаючи алкоголь та 
наркотики.

В Новгородківській ЦРБ напередодні Всесвітнього дня 
боротьби з тютюнопалінням було проведено урок здоров’я 
«Підступний нікотин: задоволення чи здоров’я?», оформле-
но виставку застереження «Нікотин і наркоманія. Чому це 
небезпечно?».

У Всесвітній день боротьби зі СНІДом в Олександрійській 
районній ЦБС в рамках акції «Єднаймося заради майбут-
нього — єднаймося проти СНІДу» проведено інформацій-
ну годину «Знати, щоб жити», годину застереження «СНІД 
— як уповільнити епідемію», коментований перегляд відео-
фільму «Цінуй життя — не дай СНІДу шанс». Бібліотекарі 
ознайомили відвідувачів з поняттям «СНІД» і «ВІЛ» та їх 
ознаками.

Проблеми дбайливого ставлення до природи, охорони на-
вколишнього середовища, поліпшення екологічної ситуації 
є досить актуальними для України. Завдання бібліотеки 
— прищепити читачам відповідальність за екологічно чи-
сте довкілля, сприяти вихованню екологічної культури. Це 
завдання бібліотеки виконують через популяризацію при-
родничої та природоохоронної літератури.

В практику роботи бібліотек ввійшли екологічні акції, 
флешмоби, екологічні круїзи, інформаційні калейдоскопи, 
уроки екології, тренінги, дні довкілля, еко-виставки, еко-ві-
кторини. Змістовними і цікавими були теми: «Природа 
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України у поетичних рядках», «Допоможи братам нашим 
меншим», «До природи не неси шкоди», «Вода найсмачніша 
у рідному краї, з криниці де батько і мати пили».

До Всесвітнього дня Землі було проведено літературно-е-
кологічний круїз «Любимо світ, в якому живемо», презента-
цію книжкової виставки «Світ неповторний та прекрасний», 
вікторину «Земля наш спільний дім» (Новгородківська 
МЦБС), еко-годину «Чарівний світ земного царства» 
(Олександрійська МЦБС), вуличну еко-акцію «Я — частин-
ка цього світу» (Новоархангельський район). Бібліотекарі 
оформили не лише книжкові виставки, а й інформаційні 
стенди, екологічні куточки, де представлена не тільки ціка-
ва інформація, але й кімнатні квіти та плакати: зелений біл-
борд «Відкрита долоня моєї Землі» (Новомиргородська РБ), 
плакат-звернення до перехожих «Земля — наш спільний дім, 
оберігаймо її своїми вчинками» (Новоархангельська РБ). 

Трагедією для суспільства залишається аварія на 
Чорнобильській АЕС, про яку повинні знати прийдешні по-
коління, аби такого ніколи не повторилось. З метою привер-
нення уваги до проблем подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи бібліотеки проводять заходи за участю її лік-
відаторів, які діляться спогадами під час уроків-реквіємів, 
уроків-застережень, уроків-мужності, вечорів-зустрічей: 
«Чорнобиль — горе України, її незагоєна рана», «Чорнобиль 
в серці України, а тінь його по всій землі», «Дзвони 
Чорнобиля», «Чорнобиль — це набат і біль», «Чорнобиль у 
спогадах та фотознімках» (Новгородківська ЦБС), години 
пам’яті «Світ про Чорнобиль пам’ятає», (Новоархангельський 
район), година-реквієм «Залишиться у пам’яті у нас, як віч-
на рана, цей страшний Чорнобиль», «Чорнобиль! Його забу-
ти не дозволяє Майбутнє» (Олександрівський район).

На виставках представлені книги очевидців цієї трагедії, 
фотографії тих, хто ціною власного життя врятував світ, а 
також художні та публіцистичні твори кінця 80-х років.

Одним з основних завдань бібліотек — виховання у моло-
дого покоління любові до Батьківщини, українського народу, 
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державної мови: година мовознавства «Яке прекрасне рід-
не слово! Воно не світ, а всі світи» (Новомиргородський 
район), поетична година «Лунай, величне наше слово» 
(Новгородківська ЦБС), літературно-музична програма «До 
мови серцем доторкнись», мовний калейдоскоп «Барвінкове 
розмаїття — мови рідної суцвіття» (Олександрійська 
МЦБС), година мовної ерудиції «Цілюща криниця душі — 
рідна мова» (Голованівський район). 

Популяризація творчості видатних українських письмен-
ників — важливий напрямок соціокультурної роботи біблі-
отек області.

З метою вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, популяри-
зації його творчої спадщини щороку в березні та травні в 
бібліотеках області проводять інформаційно-просвітницькі 
заходи до річниць з дня народження та дня перепоховання 
поета, Шевченківські дні та Шевченківські тижні. Так, в 
Голованівській районній бібліотеці проходив марафон чит-
ців «Звучи у нашім ріднім краї, безсмертне слово Кобзаря!», 
який був поєднаний з міжнародним флешмобом «Global 
Shevchenko». Завдання — зробити фото біля пам’ятника  
Т. Г. Шевченку та опублікувати в соцмережі Facebook. Мета 
— вшанування пам’яті Кобзаря, показавши пам’ятники, 
встановлені по всьому світу.

Бібліотеки провели низку заходів з нагоди ювілейних дат 
кращих українських письменників:

 – до 105-ї річниці від дня народження М. Стельмаха 
— літературний круїз «Любити безмежно життя і 
людей» (Онуфріївський район), літературну вікто-
рину «Чотири броди життєвої ріки М.Стельмаха» 
(Новоукраїнська ОТГ);

 – до 110-річчя від дня народження О. Теліги прове-
дено години поезії «Ідея патріотичного оптимізму 
та життєлюбства» (Олександрійська МЦБС), ві-
зитка «Олена Теліга — велич духу і символ честі» 
(Новомиргородський район);
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 – до 115-річчя від дня народження Юрія Яновського — 
презентацію інтерактивної виставки «Найвизначніший 
романтик української літератури ХХ століття», ре-
тро-погляд «Овіяне романтикою слово», гроно літера-
турних цікавинок «Прозаїк за жанром, поет — душею» 
(Олександрійська МЦБС), літературну годину «Слово 
про Вершника» (Новоукраїнська ОТГ), інформацій-
ну годину «Лідер української романтики», літератур-
ну гру «Юрій Яновський — слава Компаніївщини» 
(Компаніївська ЦБС);

 – до 120-річчя з дня народження поета Є.Маланюка 
проведено поетичний вечір «І п’єш самотній смерт-
ний біль», поетичний вечір «Я — кривавих шля-
хів апостол» (Компаніївська ЦБС), літературні 
читання «Творча майстерня Є.Маланюка», літератур-
ний портрет «Поетичний універсам Є.Маланюка» 
(Новомиргородський район).

Особливої уваги заслуговує краєзнавча робота. 
Бібліотекарі області розкривають та популяризують свої 
краєзнавчі фонди серед користувачів. Проводять заходи з 
туристичного краєзнавства: віртуальні мандрівки та подоро-
жі, які дозволяють символічно пройтися туристичними шля-
хами «Terra incognita В центрі України» (Новгородківський 
район), доторкнутися до багатого і славетного минулого 
«Новоархангельщина — неповторна і таємнича», відпочити 
у затишному куточку «Зелений туризм. Олександрійський 
район», познайомитися з видатними земляками «На гости-
ни до художника. Анатолій Гаврилович Шаповалов» 
(Кіровоградський район), «Вячеслав Гнатович Сумський» 
(Новгородківська ЦБС).

У Новомиргородській ЦРБ відбувся історико-краєзнав-
чий екскурс «Піснями заквітчана, в труді возвеличена, моя 
Новомиргородщина!» в рамках комплексної цільової програ-
ми на 2017-2019 рр. На заході були присутні почесні гості. 
На заході були відкриті маловідомі сторінки історії району.
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Проблема читання турбує усіх, кому не байдуже майбут-
нє нашої країни. Бібліотеки області продовжують активно 
працювати над просуванням читання до різних категорій 
населення. 

Варто згадати радісні читання для вагітних жінок «Я ще 
не народився, а до книжечки вже привчився…», які відбули-
ся в Олександрійській МЦБС. Виявляється, є таке поняття 
— пренатальне читання. Це читання вголос ще не народже-
ним малюкам. Майбутнім матусям запропонували оволоді-
ти методикою пренатального читання, дізнатися про те, як 
можна розвивати дитину ще з утроби, співаючи їй колискові 
(навіть англійською мовою), читаючи вголос дитячі віршики.

Творчому розвитку особистості, розширенню кругозору 
користувачів бібліотек, їх змістовному дозвіллю сприяють 
клуби за інтересами, які об’єднують людей, що прагнуть 
розширити свій світогляд, розвинути свої інтелектуальні та 
творчі здібності, знайти друзів та однодумців. Це поетичні 
години, години спілкування, години здоров’я, години косме-
тології, виставки-настрої, конкурси поробок, майстер-класи, 
свято рукоділля.

На засідання клубів запрошують фахівців — юристів, 
психологів, лікарів, косметологів, які надають потрібну кон-
сультацію.

Завдяки спілкуванню та одержаним знанням, люди по-
чинають більш оптимістично ставитися до своїх проблем та 
отримують позитивний настрій.

Отже бібліотека — це інформаційна книгозбірня, яка ста-
ла осередком цікавого суспільно-політичного життя грома-
дян: місцем зустрічі, безпосередньої участі в різноманітних 
заходах: круглих столах, літературних вечорах, презентаціях 
нових творів письменників, різноманітних книжково-ілю-
стративних виставках, творчих виставках майстрів декора-
тивно-прикладного мистецтва. 

Все це підтверджує думку про те, що бібліотека є важ-
ливим соціокультурним закладом у житті місцевих громад.
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Марія Охріменко,
головний бібліотекар

науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Заслужений працівник культури України

Інформатизаці я сі л ьськ и х бібл іотек  
К іровоградської обл асті: 

перспективи розвитку
Сучасні процеси соціально-економічних трансформацій 

в державі знаходять своє відбиття і в діяльності бібліотек. 
При цьому, бібліотека в сільській місцевості значно більше 
відчуває тягар економічних і соціальних проблем, хоча на 
даний час сільські бібліотеки залишаються безкоштовним, 
а отже — максимально доступним для найширших верств 
населення центром доступу до інформації, тому й потребує 
всебічного розвитку.

Найважливішою умовою трансформації діяльності сіль-
ської бібліотеки є її комп’ютеризація, яка дозволить значно 
підвищити ефективність роботи, поповнити інформаційні 
ресурси бібліотеки та якісно підвищити рівень обслугову-
вання різних верств населення. Забезпечення всім корис-
тувачам публічних бібліотек рівних можливостей, а також 
підтримка прагнення надання доступу до комп’ютерної тех-
ніки та Інтернету — одна з найважливіших функцій сучас-
ної бібліотеки.

На виконання Закону України «Про Національну про-
граму інформатизації», рішення Кіровоградської облас-
ної ради від 27 березня 2015 року № 716 «Про стратегію 
розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року» 
двадцята сесія сьомого скликання Кіровоградської облас-
ної ради прийняла рішення від 19 травня 2017 року № 284 
про затвердження програми інформатизації Кіровоградської 

Соціологічні дослідження
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області «Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019 роки. 
Програмою передбачено запровадження інформацій-
но-комп’ютерних технологій у бібліотеках та інших закла-
дах культури, що сприятиме забезпеченню повного і постій-
ного доступу населення до надбань культури; переведення в 
електронну форму національних надбань у сфері культури 
та мистецтва. 

Станом на 1.01.2017 року в області функціонує 574 пу-
блічні бібліотеки, з них 463 — у сільській місцевості, що 
становить 80,6% від загальної кількості. 120 (25,9%) сіль-
ських бібліотек мають комп’ютерну техніку, але до мережі 
Інтернет підключено тільки 72 (60%), а від загальної кілько-
сті сільських бібліотек — 15,5%. Звичайно, це дуже низький 
показник. Слід зазначити, що за умов відсутності належного 
бюджетного фінансування, інформатизація сільських біблі-
отек в області здійснювалась за активної їх участі у міжна-
родних програмах, зокрема «Бібліоміст», яку започаткувала 
рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) 
— 2010-2014 рр. За рахунок цієї програми у сільських біблі-
отеках було відкрито 35 інтернет-центрів.

Оскільки інформатизація бібліотек передбачає, перш 
за все, укомплектування її спеціальним обладнанням, 
як то: комп’ютери, копіювально-множинна техніка, інше, 
то це вимагає і відповідного стану приміщень бібліотеки. 
Приміщення повинні бути відремонтовані, обладнані сис-
темами опалення, мати охоронні та протипожежні системи, 
зручний доступ для людей з особливими потребами, а та-
кож мати Інтернет-зв’язок. 

З метою визначення стану готовності сільських бібліо-
тек Кіровоградської області до інформатизації комунальний 
заклад «ОУНБ ім. Д. Чижевського» провів обласне соціо-
логічне дослідження «Інформатизація сільських бібліотек: 
перспективи розвитку».

Мета дослідження: зібрання об’єктивної інформації та 
даних щодо сучасного стану і готовності сільських бібліотек 
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Кіровоградщини, де відсутній доступ до мережі Інтернет, до 
інформатизації.

Завдання дослідити: матеріально-технічний стан сіль-
ських бібліотек області; джерела фінансування книгоз-
бірень; фізичну та інтелектуальну готовність бібліотек до 
запровадження новітніх інформаційних технологій; наяв-
ність інтернет-провайдерів.

Методика дослідження. Дослідження передбачало за 
спеціальними анкетами проведення суцільного опитування 
працівників сільських бібліотек області, які не мають досту-
пу до мережі Інтернет.

В анкетах пропонувалося дати відповідь на декілька груп 
запитань, відповідно до різних аспектів предмету дослі-
дження. 

Відповідно до отриманих результатів в анкетуванні взяла 
участь 391 сільська бібліотека, в яких відсутній доступ до ме-
режі Інтернет. В цих населених пунктах проживає 314656 осіб, 
що становить 32,6% від загальної кількості населення облас-
ті (в області проживає 963552 особи). На їх території знахо-
диться 357 підприємств, в основному, це фермерські господар-
ства. Найбільше таких господарств в Добровеличківському 
(66), Кіровоградському (54), Компаніївському (46), 
Новгородківському (34), Маловисківському (31) районах; 
найменше — в Бобринецькому (6), Олександрівському (7), 
Світловодському (5).

У переважній більшості населених пунктів є навчальні 
заклади: 316 шкіл (92%), 6 (1,5%) — професійно-технічних 
училищ, 35 (8,9%) — інші. Діючими є 125 (32%) громад-
ських організацій та об’єднань, в основному, це ветеранські 
організації.

Складовими бібліотечно-інформаційних ресурсів є біблі-
отечні фонди, масиви документів на різних видах носіїв ін-
формації. Бібліотечний фонд сільських бібліотек, задіяних 
в опитуванні, складає 3120,18 тис. прим. — 83,5% від за-
гальної чисельності фонду сільських бібліотек області. На 
даний час традиційні інформаційні ресурси на паперових 
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носіях складають основу бібліотечних фондів, завдяки яким 
здійснюється задоволення інформаційних потреб читачів бі-
бліотек.

Загальна кількість користувачів сільських бібліотек об-
ласті налічує 174,2 тис. особи — 48,2% від загальної чи-
сельності користувачів області (362,4 тис. осіб) та 18% від 
загальної кількості населення області.

За даними, отриманими в результаті дослідження, чи-
сельність користувачів бібліотек, задіяних в опитуванні, 
налічує 141,5 тис. осіб, і дорівнює 81% від загальної кіль-
кості сільських користувачів та 14,7 % від загальної кіль-
кості населення області. Найбільша кількість користувачів 
у сільських бібліотеках Кіровоградського (13,5 тис. осіб), 
Олександрійського (11,4 тис. осіб ), Новомиргородського 
(9,6 тис. осіб), Знам’янського (9,0 тис. осіб); найменше — в 
Долинському (3,0 тис. осіб), Онуфріївському (3,1тис. осіб), 
Маловисківському (3,5 тис. осіб) районах.

Дослідження засвідчило, що у переважній більшості 
сільських книгозбірень (92%) запис до бібліотеки — безко-
штовний, крім Новгородківського та Устинівського районів.

Аналіз анкет показав, що переважна кількість сільських 
бібліотек (293) або (74%), задіяних в опитуванні, обслугову-
ють користувачів від 20 до 40 годин на тиждень. При цьому 
слід зазначити, що в режимі повної зайнятості працюють 
тільки 94 бібліотеки або 24% від загальної кількості. Варто 
зауважити, що режим роботи бібліотек не є зручним для 
читачів. У переважній більшості випадків він збігається з 
робочим часом більшості підприємств та установ, а також 
навчальних закладів. У суботу та неділю значна більшість 
бібліотек (71%) не працюють.

Як показало анкетування найбільше сільських біблі-
отек забезпечені комп’ютерами у Долинському (84%), 
Добровеличківському (42%), Маловисківському (47,6%), 
Новомиргородському (45,4%), Олександрівському (58%), 
Олександрійському (39%), Новоукраїнському (33%) райо-
нах. Але з них підключені до мережі Інтернет: у Долинському 
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(44%), Добровеличківскому (60%), Новомиргородському 
(20%), Новоукраїнському (50%), Олександрівському (86%) 
районах. Найменше сільських бібліотек мають комп’ютер-
ну техніку у Бобринецькому (9%), Гайворонському (6%), 
Новоархангелькому (9%), Устинівському (6%). Зовсім від-
сутні комп’ютери у сільських бібліотеках Онуфріївського та 
Благовіщенського районів. (див. таблицю №1).

В результаті опитування були зібрані дані щодо комуні-
каційної інфраструктури сільських населених пунктів, ви-
значення Інтернет-провайдерів, які найчастіше з’являлися у 
заповнених бібліотекарями анкетах. Що стосується телефон-
них мереж, то майже в кожному населеному пункті їх по де-
кілька. В основному це ПАТ «Укртелеком», АТ «Київстар», 
інші. Але вони працюють в сільській місцевості з перебоями. 
Безумовним лідером серед Інтернет-провайдерів в сільській 
місцевості є ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Інтертелеком» 
(80%), значно менше «Київстар», «ІСП Шторм-нет», ТОВ 
«Імперіал-нет», «Меганет», інші. Якість надання послуг цих 
Інтернет — провайдерів на сьогоднішній день незадовільна. 
Дослідження свідчить, що в сільській місцевості до мере-
жі Інтернет підключені в основному сільські ради, школи, 
приватний сектор і дуже мало бібліотек. На жаль, переваж-
на більшість сільських рад не виділяє кошти на придбання 
комп’ютерної техніки для бібліотек та на підключення їх до 
мережі Інтернет. 

Слід зазначити, що у Кіровоградській області дуже 
повільно іде процес інформатизації у порівнянні з інши-
ми областями України, особливо в сільській місцевості. В 
області недостатньо високі темпи збільшення швидкості 
Інтернет та не завжди якісна передача-приймання інформа-
ції. Інформаційно-телекомунікаційна мережа складається з 
корпоративної телекомунікаційної мережі місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, те-
лекомунікаційних мереж комерційних провайдерів мережі 
Інтернет: Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком», ТОВ 
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«ІСП Шторм-нет», ТОВ «Імперіал-нет», АТ «Київстар», 
ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «МТС Україна». 

Фінансування сільських бібліотек області здійснюється 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» та Бюджетного кодексу України за рахунок 
видатків з місцевого бюджету. Результати, отримані у проце-
сі дослідження, свідчать, що 68,8% (269) сільських бібліотек 
фінансується за рахунок місцевих бюджетів, у деяких ра-
йонах (Бобринецькому, Кіровоградському, Світловодському) 
частина сільських бібліотек фінансується з міського, а ча-
стина — з районного бюджетів. З районного бюджету фінан-
сується 31,2% (122) сільських бібліотек. Кошти на придбан-
ня комп’ютерної техніки та підключення до мережі Інтернет 
сільських бібліотек в бюджети як міські, так і районні в 
переважній більшості не закладаються.

Комп’ютеризація передбачає наявність у приміщеннях 
бібліотек відповідної якості електричних мереж. За дани-
ми опитування електрифіковані 100% бібліотек, але сучас-
ні електричні мережі мають тільки 34% сільських бібліо-
тек, 66% — потребують модернізації. Найбільше сільських 
бібліотек, що потребують модернізації, у Бобринецькому 
(11), Вільшанському (16), Новоархангельському (17), 
Новгородківському (6), Онуфріївському (7), Світловодському 
(9), Устинівському (12), Ульяновському (13) районах. 
Взагалі, слід зазначити, що модернізації потребує значно 
більше сільських бібліотек. Деякі бібліотекарі просто не 
обізнані з вимогами до мережі електропостачання в умовах 
комп’ютеризації.

Проблем з електропостачанням майже не виникає, за ви-
нятком 10 сільських бібліотек Новоархангельського району, 
де бувають такі проблеми. 

Вирішення проблем інформатизації вимагає дотримання 
охоронно-пожежних норм щодо умов експлуатації комп’ю-
терної техніки в кожній бібліотеці. Серед сільських бібліо-
тек, що взяли участь в опитуванні, наявні охоронні системи 
мають тільки 4 (1%) бібліотеки: у Кіровоградському районі 
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— Первозванівська, Новгородківському — Верблюзька №1,2 
та Куцівська сільські бібліотеки. Що стосується про-
типожежних систем, то їх мають тільки 207 бібліо-
тек або 53%. В основному — це наявність вогнегасників. 
Відсутні протипожежні системи у сільських бібліотеках 
Кіровоградського, Компаніївського, Новоархангельського, 
Новомиргородського, Петрівського, Світловодського, 
Ульяновського та Устинівського районів. Частково — у 
Бобринецькому (6), Долинському (9), Олександрівському 
(11) районах.

Дослідження засвідчило, що тільки 5,3% сільських бі-
бліотек, які взяли участь в опитуванні, знаходяться в ок-
ремих приміщеннях. Близько 70% бібліотек опалюються 
а, 8% — відповіли, що опалюються не завжди. Найбільше 
сільських бібліотек не опалюється у Гайворонському (10), 
Добровеличківському (9), Компаніївському (12), Світло-
водському (9) районах.

Потребують капітального ремонту 33 бібліотеки, або 
8,4%, косметичного ремонту — 188 (48,1%) бібліотек; 120 — 
знаходяться у задовільному стані. (Таблиця №2).

До 30% сільських бібліотек надали інформацію про те, 
що мають зручний доступ для людей з особливими потре-
бами, 3,3% — частково. Найбільше сільських бібліотек осна-
щено пандусами у Компаніївському — 95%, Бобринецькому 
— 40%, Вільшанському — 95%, Новоукраїнському — 30%, 
Петрівському — 50%. Найменше — у Голованівському — 
4%, Новгородківському — 6%, Новоархангельському — 5%., 
Світловодському — 4%. Благовіщенському — 3%. В сільських 
бібліотеках Устинівського району пандуси взагалі відсутні.

Слід зазначити, що пандуси у сільських бібліотеках не 
завжди зручні для людей з особливими потребами і не від-
повідають сучасним вимогам.

Узагальнені дані виявили, що у сільських бібліотеках 
майже немає сучасних зручних меблів. Тільки 5 сільських 
бібліотек, або 1,3% від загальної кількості, мають сучасні 
меблі: Первозванівська та Оситнязька — Кіровоградського 
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району, Володимирівська та Ганнівська — Петрівського ра-
йону, Глинська — Світловодського району. Частково осна-
щені сучасними меблями 28 або 7% сільських бібліотек. 
Серед них бібліотеки Голованівського (3), Долинського (9), 
Кіровоградского (3), Олександрійського (3), Онуфріївського 
(5) районів.

Головну роль у реалізації інформатизації має виконува-
ти бібліотекар. Щоб надавати населенню сучасні бібліотечні 
послуги, які мають попит та оперативно відповідати на за-
пити,бібліотекарі повинні вміти користуватися комп’ютером 
та працювати в мережі Інтернет.

Відповідно до отриманих результатів кількість працівни-
ків сільських бібліотек, які брали участь у дослідженні, 387 
осіб, з них на повну ставку працює 94 особи, тобто 24,2% 
від загальної кількості; на 0,75 ставки –76 (19%) працівни-
ків, 05 ставки — 193 (49,8%), 025 — 24 (6,1%). Найбільша 
кількість працівників, які працюють на повну ставку — у 
сільських бібліотеках Знам’янського — 12 осіб або 50%, 
Кіровоградського — 19 (57%), Новомиргородського — 10 
(45%), Олександрійського — 12 (30%) районів.

Працівники сільських бібліотек за віковим складом: до 
35 років — 12%, від 35 до 55 — 63% (ця вікова категорія є 
домінуючою у переважній більшості районів), за 55 років — 
25%.  

Найбільш молодих за віком (до 35р.) — бібліотеч-
ні працівники Компаніївського району, їх 54%. Старші за 
55 років — бібліотечні працівники Бобринецького (50%), 
Новгородківського (46%), Новомиргородського (43%) райо-
нів. ( Таблиця №3).

За даними опитування 83% бібліотечних працівників ма-
ють фахову освіту, з них 74% — базову вищу фахову освіту 
та близько 10% — вищу фахову освіту. Не мають фахової 
освіти близько 17% бібліотечних працівників. Найбільше 
працівників з середньою освітою працює у сільських бі-
бліотеках Новоархангельського (39%), Новомиргородського 
(22%), Олександрівського (21%), Благовіщенського 
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(27%), Устинівського (22%) районів, а з вищою фаховою 
— у Новоукраїнському (25%), Компаніївському (21%), 
Знам’янському (26%), Світловодському (25%) районах.

Що стосується підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників, переважна їх більшість (95,6%) відповіли, що 
підвищують свою кваліфікацію на районних семінарах, 
практикумах, школах молодого бібліотекаря, днях творчого 
спілкування, майстер-класах. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у сільських 
бібліотеках Кіровоградщини працює кваліфікований склад 
бібліотечних працівників, готовий до впровадження інфор-
матизації.

Отже, для інформатизації сільських бібліотек треба бага-
то чого ще зробити. Звісно, самостійно виконати всі вимоги 
сільські бібліотеки не можуть через відсутність відповідного 
фінансування, тому для підготовки бібліотек до належного 
стану, бібліотекарям необхідно оцінити реальний стан справ, 
вивчити можливості і визначити для себе ті напрямки робо-
ти, в яких вони зможуть найкращим чином себе проявити, 
внести свій вклад в справу інформатизації. Крім цього до 
цієї справи потрібно залучати зацікавлених людей — голів 
сільських рад, депутатів, представників місцевих громад, ке-
рівників фермерських господарств.

Оскільки у переважній більшості населених пунктів 
школи, сільські ради, фермерські господарства підключені 
до мережі Інтернет, необхідно знайти можливість підклю-
чити до мережі хоча б ті бібліотеки, які мають комп’ютери. 

Результати дослідження
 – Загальна кількість сільських бібліотек, що взяли 
участь в опитуванні — 391. 

 – На території цих населених пунктів проживає при-
близно 314, 6 тис. осіб або 32,6% від загальної чисель-
ності населення області, знаходяться 316 шкіл, 6 — 
професійно-технічних училищ, понад 300 фермерських 
господарств. 
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 – Бібліотечний фонд сільських бібліотек становить 
3120,18 тис. примірників.

 – Кількість користувачів сільських бібліотек складає 
174,2 тис. осіб, 

 – що становить 18% від загальної чисельності населення 
області. 

 – Всього 24% бібліотек працюють по 40 годин на тиж-
день, а переважна більшість бібліотек (до68%) пра-
цюють від 20 до 30 годин на тиждень. Години роботи 
бібліотек збігаються з робочими годинами більшості 
установ, а також з годинами роботи навчальних за-
кладів.

 –  В окремих будівлях розміщено тільки 5,3 % сільських 
бібліотек. Переважна більшість в пристосованих при-
міщеннях, будинках культури, на перших поверхах 
житлових будинків.

 – 8,4% сільських бібліотек потребують капітального 
ремонту, 48,1% — косметичного, 31% — знаходиться 
у задовільному стані.

 –  Бібліотекарі вважають, що 66% сільських бібліотек 
потребують модернізації електропостачання.

 – Близько 53% сільських бібліотек оснащені засобами 
протипожежної охорони ( в переважній більшості — 
вогнегасниками).

 – Лише 1% сільських бібліотек оснащені охоронними сис-
темами.

 –  71% сільських бібліотек опалюється.
 –  30% сільських бібліотек мають зручний доступ для 
людей з особливими потребами.

 – Сучасними меблями оснащені тільки 1,3% бібліотек, 
7% — частково.

 – Загальна кількість комп’ютерів у сільських бібліоте-
ках — 120 або 25,9% від загальної кількості сільських 
бібліотек, підключено до мережі Інтернет — 72.
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 – Загальна кількість працівників сільських бібліотек, що 
брали участь у дослідженні, — 387 осіб, із них на повну 
ставку працює 24,2%.

 – За віковим складом бібліотечні працівники розподіля-
ються таким чином: до 35 років — 12%, від 35до 55 
років — 63%, за 55 років — 25%. 

 – 83% бібліотечних працівників мають фахову освіту, 
з них 74% — базову вищу фахову освіту, 10% — вищу 
фахову освіту. Не мають фахової освіти 17% бібліо-
течних працівників.

 – Підвищують кваліфікацію сільські бібліотекарі в ос-
новному на районних семінарах, практикумах, облас-
ній школі молодого бібліотекаря.

 – Лідером серед Інтернет-провайдерів в сільській місце-
вості за відповідями бібліотекарів є ПАТ «Укртелеком» 
та ТОВ «Інтертелеком» блиько (80%), значно менше 
«Київстар», «ІСП Шторм-нет», ТОВ «Імперіал-нет», 
«Меганет», інші.
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Таблиця № 1
Дані про наявність комп’ютерної техніки  

у сільських бібліотеках
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 Ін
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Бобринецький 33 3 9 3 100 30
Вільшанський 16 2 12 – – 16
Гайворонський. 17 1 6 – – 17
Голованівський 27 3 11 2 67 25

Добровеличків- 
ський 24 10 42 6 60 18

Долинський 19 16 84 7 44 12
Знамянський 23 5 22 2 40 21
Кіровоградський 42 9 21,4 4 44 38
Компаніївський 19 3 15 – – 19
Маловисківський 21 10 47,6 10 47,6 11
Новгородківський 15 3 20 3 100 12
Новоархангель- 
ський 23 2 9 2 100 21

Новомигрод- 
ський 22 10 45,4 2 20 20

Новоукраїнський 30 10 33 5 50 25
Олександрівський 24 14 58,0 12 86 12
Олександрійський 28 11 39 11 100 17
Онуфріїський 11 – – – – 11
Петрівський 18 5 28 3 60 15
Світловодський 15 2 13 – – 15
Благовіщенський 19 – – – – 19
Устинівский 17 1 6 – – 17
Всього 463 120 25,9 72 60 391
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Таблиця №2
Матеріально — технічний стан сільських бібліотек

Райони
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Бобринецький 3 22 6 30

Вільшанський 3 10 4 16

Гайворонський 14 17

Голованівський 3 20 25

Добровеличківський 1 6 14 18

Долинський 9 12
Знам’янський 21 21
Кіровоградський 1 8 27 38

Компаніївський 3 10 19

Маловисківський 1 7 11

Новгородківський 9 4 12
Новоархангельський 4 13 21

Новомиргородський 18 20

Новоукраїнський 4 25

Олександрівський 7 4 12
Олексадрійський 17 2 17

Онуфріївський 11

Петрівський 16 15

Світловодський 9 3 3 15

Благовіщенський 6 4 9 19

Устинівський 16 17
Всього 21 188 120 391
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Марія Охріменко, 
 головний бібліотекар  науково-методичного відділу

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 
Заслужений працівник культури України

Моніторинг соціологічної д і я л ьності  
бібл іотек обл асті за 2017 р.  

та І півр. 2018 р. 
Бібліотеки області беруть активну участь у всеукраїн-

ських та обласних соціологічних дослідженнях. Так, про-
тягом 2017 року та І півріччя 2018 року бібліотеки брали 
участь у дослідженнях за такими темами:

Всеукраїнські дослідження:
 – Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та 
перспективи розвитку у Кіровоградській області;

 – Патріотичний настрій молоді;
 – Видатні імена України;
 – Книга. Бібліотека. Читацька компетентність дітей;
 – Професійна компетентність бібліотекаря дитячої бі-
бліотеки;

 – Книга року — 2017;
 – Незадоволений читацький попит на дитячу літературу 
в бібліотеках України для дітей;

 – Користувач бібліотеки — 2018;
 – Бібліотека і громада: рух назустріч.
 – Компетенції бібліотекаря в інформаційному суспіль-
стві.

Обласні:
 – Інформатизація сільських бібліотек Кіровоградської 
області: перспективи розвитку;

 – Вивчення задоволеності користувачів якістю прове-
дення культурно-дозвіллевих заходів;

 – Торгівля людьми: реальна ситуація та шляхи запобі-
гання очима молоді;

 – Фонди для дітей у бібліотеках області: об’єктивний 
аналіз та погляд на проблеми.
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Бібліотеки області також проводять власні регіональні 
та локальні розвідки, що мають практичне спрямування. 
Вважаємо, що такий матеріал у першу чергу буде корисним 
для підвищення кваліфікації як джерело інформації про 
досвід проведення досліджень, теми та проблеми, що вивча-
ють колеги, і водночас дає можливість оцінити діяльність 
своєї бібліотеки у порівнянні з іншими.

Так, з метою привернення уваги місцевої громади до біблі-
отеки — Новогригорівська сільська бібліотека Долинського 
району провела опитування серед різних категорій корис-
тувачів на тему «Бібліотека для мене — це …». За резуль-
татами опитування зроблено висновок, що для переважної 
більшості опитуваних бібліотека — це насамперед осередок 
культури та інформації, можливість для спілкування, са-
морозвитку, відпочинку, місце де проводяться цікаві ма-
сові заходи та працює кваліфікований бібліотекар. І вза-
галі бібліотека має великий авторитет серед громади. А 
для представників місцевого самоврядування Василівської 
сільської ради цього району бібліотека підготувала анкету 
«Бібліотека. Влада. Громада», в якій питання безпосеред-
ньо пов’язані із задоволенням читацьких потреб: режимом 
роботи бібліотеки, обслуговуванням та станом приміщення 
бібліотеки. За результатами опитування на сесії сільської 
ради було прийняте рішення про переведення сільської бі-
бліотеки в приміщення місцевої школи. Користувачі усві-
домлюють, що бібліотека в селі необхідна і заявили про ба-
жання підтримати її матеріально.

Олексадрівська районна бібліотека для дорослих з метою 
підвищення якості інформаційно-бібліотечної діяльності бі-
бліотек, визначення кращих інновацій та ідей, що сприяють 
ефективній роботі бібліотек району, підвищення професій-
ної майстерності працівників та стимулювання покращення 
діяльності книгозбірень провела соціологічне дослідження 
«Зіркові бібліотеки». Основні завдання дослідження: акти-
візація діяльності бібліотек в сфері інформаційно-комуні-
каційних технологій; створення моделей сучасних бібліотек, 
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які відповідають потребам місцевої громади; визначення 
перспективних напрямків розвитку бібліотечного обслуго-
вування; підвищення професійної майстерності працівників 
бібліотек. За результатами підсумкового року бібліотеки 
презентували кращі напрацювання та творчі доробки. До 
критеріїв оцінювання віднесено і планово-звітну докумен-
тацію, за яку нараховувались бонуси бібліотеці-учасниці. 
Також бібліотекарі заповнювали лист оцінювання креатив-
них проектів за результатами районного конкурсу «Творчі 
таланти». Завершальним етапом нарахування та підрахун-
ку бонусів стало відкрите голосування за кожну бібліотеку 
зокрема. Критерії оцінки бібліотек були такими: комфорт-
ність обслуговування користувачів; відповідність матеріаль-
но-технічної бази; впровадження інноваційних форм і ме-
тодів роботи; освоєння інформаційних технологій; реклама 
бібліотеки у ЗМІ.

За результатами дослідження визначено 5 зіркових біблі-
отек: Цвітненська, Розумівська, Михайлівська, Бірківська 
сільські бібліотеки та Єлисаветградівська міська бібліотека. 
Дослідження дало змогу вивчити стан діяльності бібліотек 
району, використовуючи різні інструменти збору даних: мі-
ні-анкети, онлайн-опитування, оціночні листи, голосування 
колег та інше. Крім цього виявити недоліки в методичному 
забезпеченні, які враховано у стратегічному плані безпе-
рервної освіти на наступні 5 років за такими напрямками: 
маркетингова діяльність методичного центру; система захо-
дів з підвищення кваліфікації; узагальнення та поширення 
передового досвіду. 

Цікаве маркетингове дослідження провела Новгород-
ківська ЦРБ — «Виявлення конкурентів бібліотек». Мета 
дослідження: виявити конкурентів бібліотеки та зробити 
аналіз спроможності її впливу на проведення вільного часу 
населення. Дослідження проводилось шляхом усного та те-
лефонного опитування думки користувачів бібліотеки та 
мешканців селища про конкурентів бібліотеки. Проводився 
також аналіз публікацій газети «Новгородківські вісті» 
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та аналіз картотеки «Інформаційний портал району». 
Проаналізувавши зібрану інформацію, було виявлено, що 
конкурентами центральної районної бібліотеки є книж-
кові відділи магазинів, бібліотека ПТУ №36, бібліотека 
НВК, районний будинок дитячої та юнацької творчості. 
Дослідження також показало, що бібліотечна реклама не 
завжди своєчасно доводить до відома користувачів інфор-
мацію про бібліотечні заходи, новинки книжкового фонду, 
репертуар періодичних видань, що отримує бібліотека. На 
основі зібраних даних зроблено висновок, що все ж цен-
тральна районна бібліотека є центром змістовного дозвілля 
та розвитку творчих здібностей різних категорій користу-
вачів. А працівники бібліотеки і в подальшому будуть пра-
цювати над налагодженням тісної співпраці з бібліотеками 
інших відомств, книжковими відділами магазинів, район-
ним будинком дитячої та юнацької творчості для залучення 
нових користувачів до бібліотеки. 

Маркетинговий день анкетування «Бібліотека. Інфор-
мація. Послуги» провела філія №6 Кіровоградської місь-
кої ЦБС. В дослідженні брали участь користувачі всіх ві-
кових категорій. Метою дослідження було вивчення думки 
користувачів щодо стану популярності бібліотечних послуг 
та рівня комфортності обслуговування. Після проведення 
аналізу анкетування отримана інформація стала поштовхом 
для удосконалення перспективних шляхів підвищення рів-
ня обслуговування та надання послуг у бібліотеці.

Сектор абонементу Олександрійської ЦМБ ім. О. С. Пуш-
кіна провів дослідження «Бібліотека: погляд сучасного ко-
ристувача», мета якого — вивчення думки користувача про 
рівень бібліотечного обслуговування та перспективи розвит-
ку бібліотеки у майбутньому. Анкета складалася з 9 питань, 
серед яких були закриті анкетні питання (готові варіанти 
відповідей) і відкриті (респонденти повинні самостійно на-
писати відповідь). В анкетуванні взяли участь 40 осіб. Як 
виявило дослідження, для переважної більшості респонден-
тів бібліотека — це джерело інформації і знань. Попит на 
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інформацію є основним мотивом звернення до бібліотеки. 
Респонденти відзначили досить високий рівень обслугову-
вання користувачів. Поряд з цим більше половини опитаних 
зійшлися на думці, що для поліпшення діяльності бібліо-
теки необхідно вирішити проблему комплектування книж-
кових фондів та передплати періодичних видань, бажано 
мати транспорт у бібліотеці та організовувати доставку книг 
додому фізично неспроможним користувачам. Цікаво було 
дізнатися, що бібліотека майбутнього в уявленні читачів це 
— зручне, гарне приміщення із залом електронних каталогів, 
інтернет-кафе, зимовим садом, конференц-залом.

В результаті проведеного анкетування було зроблено ре-
комендації, враховуючи зауваження респондентів.

Позитивним є те, що останнім часом бібліотеки в своїх 
дослідженнях почали звертатися не тільки до бібліотечно-
го користувача, як зацікавленої в якісній роботі бібліотеки 
особи, а й загалом до місцевого населення, що значно роз-
ширює бачення проблеми.

Так, працівники Світловодської міської централізованої 
бібліотечної системи вирішили виявити ставлення меш-
канців міста щодо інтеграції України в Євросоюз. З цією 
метою було проведене соціологічне дослідження на тему 
«Євроінтеграція очима світловодчан». Всього було розпов-
сюджено 350 анкет (по 50 анкет від кожного мікрорайону 
міста). На основі відповідей на питання анкет зроблено ви-
сновки: пересічні громадяни міста, в основному, володіють 
інформацією з цього питання; більшість опитуваних висло-
вились за вступ України до ЄС, але були й такі респон-
денти, що вагаються і передбачають негативні наслідки для 
країни після вступу до ЄС. Для більш детального висвіт-
лення питань з європейської інтеграції серед громади міста 
бібліотеки вирішили: вести роз’яснювальну роботу серед на-
селення щодо пріоритетного розвитку України після вступу 
її до Євросоюзу, провести семінар на тему «Популяризація 
європейської культурної спадщини, європейських цінностей 
та традицій», тренінг «Готуємось до навчання за кордоном».
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У Новоукраїнській центральній бібліотеці працівники 
всіляко прагнуть задовольнити книжкові уподобання корис-
тувачів та створити комфортне обслуговування. Новий фор-
мат послуг — це літня читальна зала біля фасаду бібліотеки. 
Тут було проведене опитування серед мешканців та гостей 
міста під назвою «Дерево книжкових переваг». Перехожі 
мали змогу познайомитися з періодичними виданнями та 
книжковими новинками з фонду бібліотеки, а також за до-
помогою кольорових стрічок визначитися з улюбленими 
жанрами літератури: червона стрічка — класична література, 
жовта — детективи, зелена — фантастика, рожева — любовні 
романи, світло-зелена — історичні романи. Стрічки залиша-
ли на виготовленому працівниками бібліотеки плакаті. Така 
форма опитування викликала великий інтерес у перехожих, 
а бібліотека отримала нових читачів та друзів. За результа-
тами опитування перевагу надано класичній літературі та 
любовним романам. Результати опитування будуть врахова-
ні відділом обслуговування центральної бібліотеки під час 
придбання нової літератури.

«Якою ви бачите бібліотеку майбутнього?» — під та-
кою назвою провела соціологічне дослідження Тернівська 
сільська бібліотека Добровеличківського району. Мета до-
слідження: привернути увагу жителів громади до бібліотеч-
ного закладу; вивчити їх думку щодо існування бібліотеки 
на селі та її місця в житті громади в майбутньому. Завдання 
дослідження: зібрати думку громади і довести до відома ке-
рівництва села та депутатів сільської ради. Підводячи під-
сумки, було відзначено, що бібліотека необхідна для села. 
Як результат — підготовлено лист на сесію сільської ради 
про виділення коштів для бібліотеки на придбання нових 
книг та меблів. 

З метою виявлення сталих читацьких інтересів, праців-
ники відділу обслуговування Гайворонської центральної 
районної бібліотеки проводять Дні суцільного запиту, що 
дають змогу вивчити теми, відділи книжкового фонду, які 
користуються найбільшим попитом серед користувачів.
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А в Світловодській центральній міській бібліотеці відмо-
ви на книги є досить чисельними, перелік видань, у яких 
було відмовлено користувачам, включає багато новинок 
українського книговидавництва. З метою визначення не-
задоволеного читацького попиту україномовної літератури 
було зроблено дослідження на тему «Аналіз обліку незадо-
воленого читацького попиту». Завдання: визначення якості 
поповнення бібліотечних фондів та кількість відмовлень ко-
ристувачам; шляхи поповнення бібліотечних фондів для по-
кращення обслуговування користувачів. На основі аналізу 
зроблено висновки: створити БД незадоволеного попиту; по-
стійно співпрацювати з місцевою владою, спонсорами, гро-
мадою з метою залучення додаткових коштів на оновлення 
бібліотечних фондів.

Крім соціологічних досліджень у бібліотеках здійснюєть-
ся моніторинг читацьких запитів та літературних уподобань 
шляхом проведення індивідуальних бесід під час запису до 
бібліотеки, експрес-інтерв’ю, бліц-опитування, аналізи чи-
тацьких формулярів: Вільшанському «Наша інформація — 
Ваш успіх», Новомиргородському «Портрет гарного читача», 
Компаніївскому «Бібліотека та сім’я: ресурси взаємодії», 
Голованівському «Книжкова виставка — предмет інтер’єру 
чи ваш помічник?», Світловодському (Захарівська сільська 
бібліотека) «Улюблені книжки влади», Благовіщенському 
«Моє ставлення до бібліотеки». 

Аналіз дослідницької діяльності показав, що бібліо-
теки області проводять значну роботу з цього питання. 
Соціологічні вивчення набувають все більшого поширення 
і охоплюють багато аспектів бібліотечної роботи. Тематика 
соціологічних досліджень досить різноманітна і актуальна. 
Та все ж можна виділити теми, що були найчастіше дослі-
джуваними. Одна з них стосується ролі, місця, авторитету, 
місії бібліотеки, послуг, які вона надає. Друга, найбільш по-
пулярна серед бібліотекарів — це комплекс, до якого входять 
питання та проблеми, що стосуються читача.
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Як результат — в подальшому дослідження стають: ос-
новою для стратегічного планування діяльності бібліотеки, 
підґрунтям для прийняття управлінських рішень, підви-
щенням кваліфікації для працівників, які беруть участь у 
дослідженні, відслідковують питання, що вивчаються у ди-
наміці. Соціологічні дослідження завжди допомагають своє-
часно виявити зміни як зовні, так і в середині бібліотеки та 
здійснювати науковий підхід до організації її діяльності. 

Поряд з цим є низка недоліків: 
 – переважна більшість бібліотек майже не висвітлює пи-
тання дослідницької діяльності у планово-звітній до-
кументації та на сайтах;

 – у звітах є тільки перелік тем досліджень без конкрет-
ної інформації стосовно висновків та результатів;

 – дослідження в основному мають поверховий характер, 
в яких відсутній аналіз результатів;

 –  рекомендації проведених досліджень в більшості ви-
падків не запроваджуються в практику роботи біблі-
отек; 

 –  результати досліджень не заслуховуються на вироб-
ничих нарадах та не враховуються при плануванні ро-
боти бібліотек.

Такі недоліки спонукають до вжиття заходів щодо ви-
конання рекомендацій з питань дослідницької діяльності у 
бібліотеках.

Рекомендації:
 – у планово-звітній документації бібліотек відображати 
роботу з дослідницької діяльності з висновками та ре-
зультатами; 

 – під час проведення досліджень особливу увагу зверта-
ти на аналізування, висновки та рекомендації; 

 – під час планування роботи бібліотеки враховувати ви-
сновки та рекомендації проведених досліджень та за-
проваджувати їх у практику роботи; 

 – на радах при директорі, виробничих нарадах заслухо-
вувати результати проведених досліджень
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Марія Охріменко,
головний бібліотекар

науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Заслужений працівник культури України 

Читац ьк і запити л юдей л ітнього віку 
(За матеріалами бібліотек області)

Публічні бібліотеки області приділяють значну увагу 
вдосконаленню системи обслуговуванню користувачів, за-
доволенню їхніх запитів. Щорічно у бібліотеках області об-
слуговується понад 400 тис. користувачів, з них понад 10% 
(45,0 осіб) складають люди похилого віку.

Однією із світових тенденцій є прогресуючий процес ста-
ріння населення. Демографічна статистика свідчить, що у 
Кіровоградській області відсоток осіб віком понад 60 років 
складає 24,1% від загальної кількості населення. Відповідно 
зростає кількість користувачів бібліотек літнього віку. 
Перед бібліотеками постає завдання залучити цю категорію 
населення до культурних цінностей, задовольнити їх інфор-
маційні і читацькі потреби.

Останнім часом спостерігається зниження активнос-
ті відвідування публічних бібліотек, послаблення інтересу 
до читання. Розуміючи важливість проблеми, аналізуючи 
ставлення до книги різних категорій населення, бібліотеки 
працюють над просуванням книги і читання. Що потрібно 
сьогодні читачеві, що його цікавить та як бути потрібною 
для нього — це питання пошуку кожної бібліотеки. Значною 
мірою у відповіді на ці питання допомагає вивчення читаць-
ких інтересів. Звичайно, охопити всі категорії користувачів 
відразу неможливо. 

Сьогодні пріоритетним напрямком діяльності бібліотек 
є обслуговування незахищених верств населення — людей 
літнього віку Варто зазначити, що літні люди, як користу-
вачі не складають окремої від інших соціальної групи, коли 
вони досягають пенсійного віку. Вибір літератури літніми 
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людьми — так само, як і іншими читачами — відбувається 
під впливом ЗМІ, професійного та товариського оточення, 
життєвого досвіду, обставин особистого життя, доступності 
книг.

Завдяки розвитку інформаційних технологій змінюють-
ся запити користувачів, що призводить до оптимізації тра-
диційних бібліотечних технологій та форм бібліотечного 
обслуговування. Але обмежене фінансування бібліотечної 
галузі негативно позначається на недосконалому комплек-
туванні та технічному оснащенні бібліотек, що не дає мож-
ливості повністю задовольнити запити людей літнього віку. 
З метою поліпшення якості обслуговування цієї категорії 
користувачів, задоволення читацького попиту та визначення 
відповідності бібліотечних фондів сучасним запитам кому-
нальний заклад «ОУНБ ім. Д. І. Чижевського» проводить 
обласне соціологічне дослідження на тему «Читацькі запи-
ти людей літнього віку».

Мета дослідження: вивчення читацького запиту людей 
літнього віку, їхніх смаків.

Завдання дослідження: визначення перспективних на-
прямків, форм і методів подальшого вдосконалення обслу-
говування користувачів літнього віку, відповідно до їхніх 
запитів та інтересів.

Об’єкт дослідження: користувачі бібліотеки літнього 
віку.

Предмет дослідження: читацькі потреби та ступінь їх 
задоволення.

Бази дослідження: центральні районні, міські бібліоте-
ки, міські філії, сільські бібліотеки, об’єднані територіальні 
громади.

Для вирішення завдань дослідження застосовувались 
такі методи:

 – анкетування користувачів бібліотеки літнього віку;
 – аналіз статистичних даних. 

Аналіз анкетування проводився окремо по центральних 
районних, міських бібліотеках та сільських бібліотеках.
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Аналіз анкетування центральних районних  
та міських бібліотек

В анкетуванні взяли участь 4017 користувачів (8,7% від 
загальної кількості користувачів віком від 60 років і старше) 
центральних районних, міських бібліотек, філій та само-
стійних сільських бібліотек, з них: 727 користувачів з ЦРБ 
та ЦМБ, 3290 — з філій та самостійних сільських бібліотек.

Що стосується центральних районних та міських бібліо-
тек: серед 727 респондентів, які брали участь в дослідженні 
— переважна більшість жінки — 67,7%, чоловіки — 32,3%.

За рівнем освіти: середня — 19,6%, середня спеціальна — 
51,2%, вища — 29,2%.

Більшість респондентів, 45,4% , є читачами бібліотеки 
понад 10 років, 6-10 років — 22,3%, 4-5 років — 15%, 2-3 
роки — 13,1%, 1 рік — 4,3%.

Анкетування показало, що найчастіше респонденти від-
відують бібліотеку декілька разів на місяць — 48,1%, щомі-
сячно — 34,2%, декілька разів на рік — 13,3%, інше — 4,3%.

Згідно з матеріалами опитування, для осіб поважного 
віку найбільш популярне (41,1%) є читання, яке є гарним 
способом для проведення вільного часу та відпочинку. Часто 
читання дає можливість користувачам відійти від життєвих 
проблем і знайти душевну рівновагу — 30,1%, отримати нові 
знання бажають 25,8% опитаних, можливість вирішити по-
бутові та соціальні проблеми — 12,9%. Для 9,8% респонден-
тів читання є засобом для самовдосконалення. 

Отримані дані дослідження свідчать про те, що, обира-
ючи книгу для читання, 42,6% респондентів легко орієнту-
ються у книжковому фонді і обирають книгу самостійно, 
переглядають книги, повернуті іншими читачами — 25%. 
24,6% опитаних задовольняють рекомендації бібліотечних 
працівників, 17,6% — відразу звертаються до бібліотекаря 
із запитом на конкретну книгу, 15,9% — обирають літерату-
ру, представлену на книжкових виставках, полицях, стендах, 
звертаються до каталогів, картотек, ресурсів мережі Інтернет 
для пошуку необхідної літератури — 3,6%.
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Запитання «Яким жанрам та темам літератури Ви нада-
єте перевагу» дало змогу виявити жанрові уподобання рес-
пондентів. Серед них: 37,5% надають перевагу історичним 
романам, улюбленими жанрами респондентів поважного 
віку також є детективи — 34,1% і любовні романи — 30,2%. 
Дещо менше читають науково-популярну літературу — 12%, 
фантастику — 11,8%, поезію — 11,7%, цікавляться довідко-
вими та енциклопедичними виданнями — 7,8%. Інші варі-
анти вказали 1,5%.

Як свідчать дані анкетного опитування, задоволені книж-
ковим фондом своїх бібліотек 78,6% респондентів, а не за-
доволені 21,4%; фонд газет влаштовує 65,3%, не влаштовує 
34,7%, фонд журналів задовольняє 53,6%, а не задовольняє 
46,4%. Нові надходження задовольняють 64,5% респонден-
тів, а не задовольняє 35,5%.

Переважна більшість (85,8%) опитаних на запитання «Чи 
часто вони отримують відмовлення на свій запит», відповіли 
— ні, часто відмовляють у бібліотеках 14,2% користувачам.

В процесі дослідження важливо було дізнатися, чи за-
доволені респонденти обслуговуванням у своїй бібліотеці. 
Приємно те, що 93,7%, задоволені обслуговуванням і лише 
6,3% — не задоволені.

Аналіз матеріалів дослідження необхідно зазначити, що 
переважна більшість користувачів літнього віку є постій-
ними і активними читачами бібліотек протягом 10 років і 
більше, які відвідують бібліотеку раз або кілька разів на мі-
сяць. Більше половини опитаних мають середню спеціальну 
освіту. Читання для них в основному є гарним способом для 
проведення вільного часу, відпочинку і дає можливість для 
вирішення побутових та соціальних проблем. Позитивним 
є те, що значна частина респондентів (42,6%) знає фонд і 
самостійно вибирає літературу для читання. Виявлено різ-
нобічність уподобань: респонденти надають перевагу істо-
ричним та любовним романам, детективам, значно менше 
читають фантастику, поезію, науково-популярні та довідкові 
видання.
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Узагальнення одержаних при анкетуванні даних дає 
можливість зробити висновок, що у бібліотеках області іс-
нує протиріччя між сучасними потребами користувачів літ-
нього віку і станом їхнього задоволення. Існуючі книжкові 
фонди, а також фонди газет та журналів не повністю від-
повідають читацьким запитам. Це також стосується і нових 
надходжень літератури. Внаслідок чого респонденти отри-
мують відмови на свої запити (14,2%). Але поряд з цим 
респондентами було високо оцінено (93,7%) обслуговування 
у своїх бібліотеках.

Отримані результати дослідження спонукають до вжит-
тя заходів щодо вдосконалення комплектування бібліотек 
області.

Аналіз анкетування сільських бібліотек
В анкетуванні взяли участь 3290 респондентів (7,6% від 

загальної кількості користувачів віком за 60 років) з 413 
(90,1% від загальної кількості) сільських бібліотек області.

Більшість складають жінки — 65,6%, чоловіки — 35,4%.
Значна частина опитаних має середню спеціальну освіту 

(48,8%) та середню — 30%, решта — вищу освіту — 21,1%.
В ході дослідження з’ясувалось, що переважна більшість 

респондентів є читачами бібліотеки понад 10 років — 57,7%, 
6 — 10 років — 20,7%, 4-5 років — 11%, 2-3 роки — 7,%, 1 
рік — 3,3%. 

За даними опитування значна частина користувачів 
літнього віку відвідує бібліотеку кілька разів на місяць — 
40,2%, один раз на місяць — 39,7%, 17,8% — декілька разів 
на рік, інше — 2,2%.

59,8% респондентів відповіли, що для них читання є 
можливістю відійти від життєвих проблем і знайти душев-
ну рівновагу, майже половина — 49,9% вбачає у читанні 
гарний спосіб для проведення вільного часу та відпочинку. 
Для інших — це джерело знань — 24,6%, можливість для 
вирішення побутових та соціальних проблем — 11,2%, один 
із важливих засобів самовдосконалення — 8,8%. 
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44,4% опитаних самостійно здійснюють пошук книг для 
читання, 27,4% та 26,7% — переглядають книги, повернуті 
читачами та відразу звертаються до бібліотекаря із запитом 
на конкретну книгу, 24,9% та 21,7 респондентів звертаються 
за рекомендаціями до бібліотечних працівників та відбира-
ють літератур, представлену на книжкових виставках, 3,3% 
звертаються до каталогів чи картотек.

Користувачі літнього віку надають перевагу детективам 
— 36,0% та історичним романам — 34,9%. Полюбляють та-
кож читати любовні романи — 20,5%, фантастику — 13,2%, 
поезію — 13%. Менше цікавляться довідковими — 11,2% та 
науково-популярними виданнями — 8,2%, інші — 2,8%.

Книжковим фондом задоволені 73,8% респондентів, не 
задоволені — 26,2%; фонд газет задовольняє 61,2% опита-
них, не задовольняє — 38,8%; фонд журналів влаштовує 
лише — 53,6%, не влаштовує — 46,4%. Новими надходжен-
нями задоволені 62,8% опитаних, не задоволені — 37,1%. 
Якщо є незадоволення книжковим фондом, то є і відмовлен-
ня. В сільських бібліотеках отримують відмовлення 20,5% 
користувачів, не відмовляють — 79,5% користувачам. 93,8% 
респондентів задовольняє обслуговування у бібліотеках, не 
задовольняє — 7,2%.

Проведене дослідження дало змогу виявити запити лю-
дей літнього віку у центральних районних, міських та сіль-
ських бібліотеках.

Це люди різні за освітою, за фахом, але об’єднує одне — 
любов до читаня.

Особливих розбіжностей між запитами людей літнього 
віку у ЦРБ, ЦМБ та сільських бібліотеках не спостеріга-
ється. За винятком деяких. Так, наприклад, для порівнян-
ня, якщо у центральних бібліотеках читачів, які відвідують 
бібліотеку понад 10 років 45,4%, то у сільських бібліотеках 
цей відсоток вищий і складає — 57,7%. Відвідують сільську 
бібліотеку в основному раз або кілька разів на місяць. Для 
переважної більшості опитаних читання є можливістю ві-
дійти від життєвих проблем і знайти душевну рівновагу. 
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Значна частина респондентів самостійно обирає книги для 
читання. Поряд з цим 26,7% опитаних відразу звертаються 
до бібліотекаря із запитом на конкретну книгу, що майже на 
10 відсотків більше ніж у центральних бібліотеках. Жанрові 
уподобання — різнобічні, але серед них переважають детек-
тиви та історичні романи. В ході опитування виявлено, що 
у бібліотеках області, особливо у сільській місцевості, не 
вистачає нових надходжень, обмежений репертуар періодич-
них видань. Відсоток незадоволених фондами тут вищий 
ніж у центральних бібліотеках. Відповідно вищий і відсоток 
відмовлень (14,2% — ЦРБ, ЦМБ; 20,5% — сільські бібліо-
теки). Як і у центральних бібліотеках, переважна більшість 
опитаних задоволена обслуговуванням у бібліотеці (93,8%). 
Цей показник свідчить про те, що стосунки між користува-
чами літнього віку та бібліотечними працівниками характе-
ризуються доброзичливістю, взаєморозумінням та повагою.

Висновки
Для покращення задоволення читацьких запитів людей 

літнього віку бібліотекам області необхідно:

 – визначати основні напрями діяльності бібліотек з ура-
хуванням читацьких інтересів людей літнього віку, за-
безпечувати їм повноту, оперативність та комфортність 
бібліотечного обслуговування;

 –  формувати книжкові фонди бібліотек області новими 
документами на різних видах носіїв інформації, вра-
ховуючи при цьому читацькі запити користувачів літ-
нього віку;

 – використовувати альтернативні джерела поповнення 
бібліотечних фондів;

 – удосконалювати систему формування та змістовного 
розкриття бібліотечних фондів;

 – систематично вивчати читацький попит і потреби ко-
ристувачів літнього віку шляхом проведення соціоло-
гічних досліджень, анкетувань, опитувань;
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 – рекламувати інформаційні ресурси, послуги та мож-
ливості бібліотек для людей літнього віку;

 – забезпечити оперативне інформування людей літнього 
віку про нові надходження літератури та періодичні 
видання, які надходять до бібліотеки;

 – організовувати книжкові виставки кращих творів 
української сучасної літератури, а також виставки за 
жанрами та темами (історичної тематики, любовні ро-
мани, детективи, тощо);

 – розробити Програму надання бібліотечних та інфор-
маційних послуг для людей старшого віку;

 – розширювати форми нестаціонарного обслуговування 
людей літнього віку шляхом організації бібліотечного 
обслуговування у соціальних та пенсійних установах;

 – практикувати форму книгоношення для людей, які не 
мають змоги приходити до бібліотеки;

 – налагоджувати партнерство з державними, громад-
ськими та волонтерськими організаціями, творчими 
спілками, спонсорами для задоволення інформаційних 
запитів людей літнього віку.
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ЗНАЙОМТЕСЬ: БІБЛІОТЕКИ ОБ’ЄДНАНИХ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Марія Охріменко, 
головний бібліотекар науково-методичного відділу

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Заслужений працівник культури України

Від відуємо бібл іотек и 
об’єд нани х територіа л ьни х громад

Сьогодні в Кіровоградській області активно відбува-
ється об’єднання територіальних громад (далі ОТГ). Вже 
створено 16 ОТГ, до яких ввійшли 56 бібліотек. Тому за-
раз важливо знати, як функціонують та розвиваються бі-
бліотечні заклади в нових умовах. Тож фахівці ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського за сприяння Кіровоградського ві-
докремленого підрозділу установи «Центр розвитку міс-
цевого самоврядування» та проекту «Розробка курсу на 
зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС), 
який виконується, Асоціацією міст України в партнер-
стві з Радою міжнародних наукових досліджень та об-
мінів IREX) за фіінансової підтримки Агенства США з 
міжнародного розвитку (USAID), здійснили низку виїздів 
до ОТГ області. Серед них: Великоандрусівська сільська 
Світловодського, Великосеверинівська та Катеринівська сіль-
ські Кіровоградського, Новопразька селищна Олександрій- 
ського, Ганнівська сільська Новоукраїнського, Компаніївська 
селищна Компаніївського районів.

Під час виїздів з’ясувалось, що ОТГ знаходяться в різних 
умовах. Наприклад, Великоандрусівська, Катеринівська, 
Компаніівська ОТГ мають слабку матеріально-технічну 
базу: приміщення бібліотек потребують ремонтів, відсутня 
комп’ютерна техніка та доступ до мережі Інтернет. Бюджетні 
кошти на передплату періодичних видань та придбання лі-
тератури не виділялись. 
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Краще матеріальне становище у Великосеверинівській, 
Ганнівській та Новопразькій ОТГ. Тут майже всі бібліотеки 
мають комп’ютерну техніку, підключення до мережі Інтернет, 
бібліотеки опалюються. Хоча досвід роботи в умовах ОТГ ще 
не великий за відрізком часу, але деякі вже мають свої на-
працювання. Так, у бібліотеках Ганнівської ОТГ з метою за-
доволення запитів громади проведено громадські обговорен-
ня «Бібліотека і громада: рух назустріч», на якому головним 
питанням було: «якою бачить громада сучасну бібліотеку?». 
Крім цього проведено анкетування, в яке були включені пи-
тання: «що потрібно громаді на сучасному етапі та які послу-
ги повинна надавати сучасна бібліотека?». Взагалі у планах 
Ганнівської громади ще багато справ — відкриття нового по-
штового відділення, необхідна окрема лікарня, фітнес-центр, 
якісний мобільний зв’язок і, звичайно, дороги.

В переважній більшості ОТГ вже створено відділи, які 
відповідають за роботу соціально-гуманітарної сфери: осві-
ти, культури і туризму, молоді і спорту. Визначено головні 
бібліотеки ОТГ: Великоандрусівська ОТГ (Подорожнянська 
сільська бібліотека), Катеринівська ОТГ (Володимирівська 
сільська бібліотека), Ганнівська ОТГ (Ганнівська сільська 
бібліотека), Новоукраїнська ОТГ (центральна бібліотека), 
Великосеверинівська ОТГ (Великосеверинівська сільська 
бібліотека).

Під час виїзду фахівці ОУНБ надали рекомендації для 
покращення рівня роботи бібліотек ОТГ:

 – проводити заходи з підвищення фахового рівня пра-
цівників бібліотек;

 – продовжувати роботу з впровадження систематизації 
документів з УДК;

 – активізувати очищення бібліотечних фондів від зно-
шеної, застарілої, непрофільної та дублетної літерату-
ри у сільських бібліотеках;
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 – організовувати своєчасне планування та звітність про 
діяльність бібліотек (щоквартальна, державна звіт-
ність, в т.ч. електронна);

 – передбачити бюджетне фінансування на поповнення 
книжкового фонду та передплату періодичних видань; 
інформатизацію сільських бібліотек, покращення ма-
теріально-технічної бази.

Тетяна Колєчкіна,
завідуюча відділом краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Ганнівська сі л ьська бібл іотека
На сучасному етапі, коли відбувається об’єднання те-

риторіальних громад (ОТГ), одним з актуальних питань є 
функціонування та розвиток бібліотечних закладів області 
в нових умовах. Про те, якою є сучасна сільська бібліоте-
ка, а також про проблеми, з якими доводиться зустрічатися 
сільським бібліотекам у процесі децентралізації, можна по-
бачити на прикладі Ганнівської сільської бібліотеки.

Ганнівка — село Новоукраїнського району Кіровоградської 
області, центр Ганнівської сільської ради. Ганнівська тери-
торіальна громада була утворена в квітні 2017 року внас-
лідок об’єднання трьох сільських рад: Ганнівської з насе-
ленням 1349 чол., Григорівської з населенням 490 чол., та 
Шишкінської з населенням 591 чол. На території громади 
функціонують: 1 школа, 3 дитячих садочки, 3 бібліотеки, 3 
ФАПи (дані із сайту Ганнівської громади http://gannivska.
gromada.org.ua)

Головним завданням ОТГ є створення простору для на-
дання нових послуг, які б відповідали запитам жителів гро-
мади. Бібліотеки — це перші помічники для голів ОТГ, вони 
можуть підказати, де знайти інформацію, допомогти в орга-
нізації і проведенні заходів. 

Ми завжди наголошуємо нашим працівникам на важ-
ливій ролі бібліотеки у житті громади. Тож бібліотека має 
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активно працювати з населенням, знати його потреби та за-
пити.

Ганнівській ОТГ підпорядковані три бібліотеки: 
Ганнівська, Григорівська та Шишкінська сільські, окремо 
працює також відділ освіти, молоді та спорту, культури і 
туризму.

Досвід роботи бібліотеки в умовах ОТГ поки що не 
значний, але є й свої плюси: сільська рада виділяє кошти 
на комплектування (періодичні видання — 5200; книги — 
6000), поточний ремонт, комп`ютери з оплатою Інтернету, 
заправку принтерів, придбання канцтоварів, надання прак-
тичної допомоги.

 Задля комфортної роботи взимку у бібліотеці встанови-
ли 4 нових конвектори, що забезпечують опалення примі-
щення. Нагальними потребами у бібліотеці вважають кольо-
ровий принтер, ноутбук, проектор з дошкою. 

Сьогодні ми говоримо про те, що бібліотеки мають бути 
центрами громади на селі, культурно-просвітницькими та 
інформаційними центрами, місцем для спілкування і прове-
дення дозвілля. Для цього у Ганнівській сільській бібліотеці 
було проведене анкетування з питань вивчення сучасних 
потреб громади та які послуги, на думку громади, повин-
на надавати сучасна бібліотека. Ці ж питання були осно-
вою і під час громадських обговорень «Бібліотека і громада: 
рух назустріч», які пройшли на базі сільських бібліотек в 
Ганнівській ОТГ. 

Завдяки активній роботі бібліотекаря Світлани 
Кравченко, яка проводить різноманітні заходи спільно з 
школярами, відвідує родини пенсіонерів з новими книгами, 
бере участь у проектній діяльності громади, Ганнівська бі-
бліотека справляє живе та позитивне враження.

Абонентами бібліотеки є 376 осіб. Основні категорії — 
школярі та літні люди. Бібліотека має два комп`ютери, один 
з них підключений до Інтернету.

 Книжковий фонд нараховує 6212 одиниць друкованої 
продукції.
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Бібліотека працює над популяризацією книг, намагаєть-
ся привернути увагу людей до сучасної української та сві-
тової літератури: «З родини йде життя людини» (До міжна-
родного дня сім`ї), «Від сторінки до сторінки презентуємо 
новинки», «Національні святині України», «Капітан Томас 
Майн Рід». 

Для школярів у бібліотеці працює гурток «Лікуємо кни-
гу».

Корисний проект, який стартує у вересні цього року, — 
«Добра дія»,- буде пов̀ язаний із збиранням макулатури.

Резюмуючи, хочу зазначити, що будь-яка діяльність бі-
бліотеки має відповідати запитам населення. Минув той 
час, коли гроші виділялися на стіни, сьогодні треба оціню-
вати продукт, який пропонує місцевій громаді той чи інший 
культурний осередок. А скільки у сільській місцевості та-
лановитих людей, які вміють співати, танцювати, займати-
ся рукоділлям. Бібліотекарі вчаться працювати із сучасним 
читачем, вивчають його потреби. Ганнівська сільська бібліо-
тека відкрита для спілкування, для співпраці. 

А в планах Ганнівської громади ще дуже багато — неза-
баром відкриється нове поштове відділення, потребує ре-
монту стеля в клубі, необхідна окрема лікарня, актуальним 
є більш якісний мобільний зв’язок, фітнес-центр, і, вічна 
проблема доріг. 
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Любов Циганкова, 
 завідуюча науково-методичним відділом

 ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

 Бібл іотек и Первозванівської сі л ьської ОТГ
Нещодавно працівники ОУНБ ім. Д.І. Чижевського мали 

змогу відвідати з групою журналістів Первозванівську сіль-
ську ОТГ.

Первозванівська сільська громада утворена 29 жовтня 
2016 року. До її складу увійшли території 4-х сільських рад: 
Первозванівської, Калинівської, Степової, Федорівської — 
всього 10 населених пунктів. Загальна площа громади ста-
новить 185 кв. км. На території громади проживають 5086 
осіб. Видається місцева газета «Громада».

Села багаті родючими полями. В деяких місцях серед 
степу збереглися скіфські кургани. Землі, які увійшли до 
громади, були освоєні дуже давно. Про це свідчать архео-
логічні знахідки, які зберігаються в обласному краєзнавчо-
му музеї. Краєвиди громади різноманітні: від териконів, які 
нагадують пейзажі Донбасу, до лісосмуг та безкраїх степів.

Первозванівська громада має певні досягнення, напрацю-
вання та плани на майбутнє. Протягом року приділялась 
увага питанням наповнення бюджету громади, який скла-
дає понад 63 млн. грн. Значні кошти використані на ремонт 
доріг між селами та до обласного центру, вуличне освітлен-
ня; ремонт та облаштування амбулаторій, дитячих садочків, 
шкіл. Не минули увагою і галузь культури, в т.ч. бібліотеки. 

Відомо, що головне багатство суспільства — це люди, які 
творчо та завзято працюють на користь громади. Серед них, 
працівники бібліотек. Керівництво громади оцінило зна-
чний внесок працівників бібліотек у підвищення культурно-
го рівня громадян. Всі працівники сільських бібліотек пра-
цюють на ставку. До професійного свята Всеукраїнського 
дня бібліотек вони отримали щорічну грошову нагороду. 
В бібліотеках намагаються створити належні умови пра-
ці. Відремонтовані будівлі клубів у селах Первозванівці 
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та Калинівці; вводиться в дію сучасний котел, який буде 
опалювати сільський будинок культури та бібліотеку у с. 
Степовому; зроблений сучасний ремонт приміщення бібліо-
теки у с. Федорівка. 

Усім відомо, що бібліотека — це інформаційний центр, 
але без сучасних ресурсів та доступу до Інтернет, бібліоте-
ки залишаються традиційними книгозбірнями. У громаді 
всі бібліотеки забезпечені комп’ютерною технікою, мають 
доступ до Інтернет. Керівництво громади планує придбати 
для бібліотек ще й ноутбуки.

Первозванівська сільська бібліотека — гордість 
Первозванівської громади, вона забезпечує бібліотечними 
послугами 5 населених пунктів: Первозванівку, Попівку, 
Неопалимівку, Зорю, Сонячне, де налічується близько 3000 
чоловік, з них 700 є користувачами бібліотеки.

В ошатному, гарно відремонтованому будинку культури, 
розмістилась сучасна бібліотека, яка оснащена комп ’ютера-
ми, має нові книги, 15 назв періодичних видань та доступ 
до Інтернет, створила власний сайт, де висвітлюється діяль-
ність бібліотеки за різними напрямками https://sites.google.
com/site/pervozvanivskasb.

Очолює бібліотеку понад 20 років висококваліфікований 
фахівець

Ольга Олексіївна Ключнікова. При вході до бібліотеки 
користувачів зустрічає велика Лялька-Мотанка, оберіг за-
кладу, який подарувала бібліотеці майстриня, учасниця жі-
ночого клубу «Лебідонька» Т.Іванець. 

Окрасою бібліотеки є оберіг рідного села — вишитий 
рушник.

В бібліотеці створено краєзнавчий куточок, де зберіга-
ються зібрані бібліотекарем цінні документи з історії села.

Гордість бібліотеки — бойові прапори з — під Волновахи 
та Широкіно.

На території села Первозванівки діють волонтерські за-
гони, які стали добровільними помічниками й бібліотека-
ря. 30 відсотків населення Первозванівки складають люди 
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літнього віку, організація змістовного дозвілля для цієї кате-
горії була значною проблемою. Відкриття «Народної школи» 
при Первозванівській сільській бібліотеці сприйняли з ве-
ликим піднесенням. На даний час «Народна школа» налічує 
25 осіб, які займаються народними ремеслами (вишивання, 
плетіння, ляльки-мотанки). Крім учасників народної школи 
висловили бажання оволодіти і підвищити свою комп’ютер-
ну грамотність учасниці жіночого клубу «Лебідонька», а та-
кож інші мешканці Первозванівки.

«Університет третього віку» створений та навчає своїх 
слухачів у Степовій сільській бібліотеці.

Бібліотеки громади забезпечують цікаве дозвілля для 
своїх користувачів через клуби за інтересами: «Школа жит-
тя» (Калинівська), «Веселка» (Степівська).

Працівники Калинівської та Степівської сільських біблі-
отек рівняються на свою колегу, вивчають кращий досвід 
роботи. Нещодавно очолила Федорівську сільську бібліоте-
ку молода бібліотекарка, яка намагається опановувати се-
крети професії бібліотекаря.

Сьогодні бібліотеки — це не просто центр культурного 
життя, це осередок розвитку та підтримки місцевої громади.
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Тетяна Колєчкіна,
завідуюча відділом краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Хранител ь і творец ь історії рід ного краю 
3 жовтня 2018 року виповнилося 100 років від дня народ-

ження Федора Миколайовича Плотніра — широко відомого 
краєзнавця з Нової Праги, що на Кіровоградщині. Ця дата 
стала важливою подією для усіх тих, хто щиро закоханий в 
історію свого краю.

Він був гордий, що народився в один день із Сергієм 
Єсеніним — талановитим поетом із трагічною долею. Не 
менш драматичним виявилось життя і самого Федора 
Плотніра, в якому були випробування Голодомором, фа-
шистськими концтаборами та радянською репресивною сис-
темою. Втім, із них він вийшов з честю, зберігши гідність, 
людяність. 

Федір Плотнір народився у селищі Нова Прага, де й про-
жив усе своє життя. Тільки один раз йому довелося на кіль-
ка років залишити рідне село, коли почалася війна, найжор-
стокіша війна ХХ століття. Сталося так, що Федір Плотнір 
потрапив у полон. В Німеччині на нелюдській каторжній 
праці в концтаборах Бухенвальд та Дахау часто снилися 
йому рідні краї, Нова Прага і звилиста річка Бешка. 

З дитинства його покликала книга. Свою першу бібліо-
теку зібрав ще у довоєнні шкільні роки. «Зачарований кни-
гою, — пише Ф. Плотнір, — я схилявся перед її величчю і з 
щирою радістю користався скарбами її володінь». Те покло-
ніння книзі збереглося на все життя. У важкі повоєнні роки, 
коли не вистачало коштів на хліб, він почав знову збирати 
бібліотеку, часом відмовляючи собі в необхідному.

У своєму зібранні Федір Миколайович надавав пере-
вагу історико-краєзнавчій тематиці. Крім книжок, збирав 

ПОДІЇ. ФАКТИ.
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матеріали про історію Нової Праги, відомих земляків, за-
писував спогади старосельців, легенди, рився на книжкових 
полицях букіністичних магазинів, листувався з краєзнав-
цями, книголюбами, земляками з різних місць. Історія рід-
ного краю цілком захопила його. Ф.Плотнір обійшов кожну 
вулицю, кожен цвинтар, збирав документи, старі фотографії, 
листівки.

Його краєзнавчі розвідки почали друкуватися у місцевій 
пресі. В цих невтомних пошуках відкрилося багато цікаво-
го, забутого та не вивченого. Він повернув із забуття ім`я 
земляка Олекси Захаровича Попільницького (1850-1929), 
історика, бібліофіла, який за своє життя зібрав унікальну 
бібліотеку.

У центрі Нової Праги в старовинному парку на зем-
ляному насипному кургані стоїть незвичайної форми 
пам`ятник, вірніше, залишки пам`ятника. Його історію 
дослідив Ф.Плотнір. Наприкінці літа 1888 року в степах 
Єлисаветградщини проходили військові маневри, на які 
прибув російський імператор Олександр ІІІ. Центром мане-
врів стала Нова Прага. В пам`ять про цю подію Херсонське 
земство встановило пам`ятник, проект якого розробив ві-
домий архітектор Олександр Бернардаці. Цей пам`ятник — 
унікальна споруда, яка не має аналогів. Федір Плотнір не 
лише дослідив історію створення цього пам`ятника, але й 
відшукав опис і фотознімок його первісного вигляду. 

Впродовж довгих років розшукував Федір Миколайович 
місце розстрілу євреїв з Нової Праги. Їх розстрілювали на 
південному сході від селища у Рябоволовій балці. Скільки 
довелося ходити степами, балками, розшукувати людей, пи-
сати листів, шукати очевидців! І він відшукав те трагіч-
не місце. І не лише відшукав, а й встановив з вчителем  
О. Миргородським на тому місці металевий обеліск з шести-
кутною зіркою і написом «Бабин Яр Нової Праги». 

Хто в Україні не знає пісні «Їхав козак за Дунай»? 
Федір Миколайович віднайшов поблизу Нової Праги ху-
тір Прикутні, де жив автор цієї знаменитої пісні Семен 
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Климовський. На прохання Ф.Плотніра був встановле-
ний пам`ятний знак козаку, поету і філософу Семену 
Климовському. 

Саме Ф.Плотнір відшукав місце в колишньому селі 
Секретарівці, поблизу Нової Праги, де знаходилася садиба 
Івана Костянтиновича Чижевського — батька всесвітньо ві-
домого вченого історика, славіста Дмитра Чижевського.

У 2009 році Федір Миколайович Плотнір, не будучи за-
можною людиною, започаткував у Новій Празі краєзнавчу 
премію для школярів.

Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чи-
жевського він подарував 500 євро для поповнення фондів 
книгозбірні, ці кошти отримав як компенсацію від уряду 
Німеччини колишнім в’язням концтаборів.

Не можна обійти увагою ще одне захоплення Федора 
Плотніра — ексклібриси. Книги його бібліотеки мають пре-
красні книжкові знаки — ексклібриси роботи визначних 
художників України. Це понад 40 штемпелів, зібраних 
майже за 30 років. Вони використані як ілюстрації у кни-
зі «Петриківські бувальщини», а крім того друкувалися у 
різних виданнях України з питань книгознавства.

Історичні розвідки Федора Плотніра втілилися у його 
книжках: «Петриківські бувальщини» (2000), де зібрані 
надзвичайно цікаві, як правило, маловідомі матеріали з іс-
торії Нової Праги, висвітлено, як забуті події нашої далекої 
минувшини, так і тривалий час замовчувані сторінки ча-
сів радянської доби.Так краєзнавець розповідає легенду про 
заснування містечка Петриківка (потім посад Нова Прага 
Олександрійського повіту), храми Нової Праги, єврейське 
кладовище, про річку Бешку та її притоки, про земляків 
академіка Івана Бузанова, декабриста Олександра Вегеліна, 
бібліофіла Олексія Попельницького.

 «Новопразький літопис» (2002) — це збірка краєзнавчих 
розповідей про історію Нової Праги, її будівлі, вулиці, її лю-
дей: фольклориста і етнографа Івана Бессараба, партизана 
Івана Петренка, вчителя Івана Чижевського. Багато уваги 
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автор приділив земському лікарю П.Є. Вострікову та його 
родині, Новопразькій лікарні у передвоєнні роки. 

В третій книзі «Наші земляки» (2004) Ф. Плотнір про-
довжує досліджувати історію Нової Праги та пов̀ язані з 
нею долі визначних людей, зокрема Афанасія Фета, Семена 
Климовського, Григорія Честахівського, братів-іконописців 
Антона та Митрофана Мамонтових, автора підручників з 
фізики Венедикта Демковича, художника Івана Громового.

Три краєзнавчі книги Ф. Плотніра — це своєрідний по-
двиг і результат невтомної праці людини, яка не забула своє 
коріння, свої витоки, свою малу Батьківщину. 

В 2001 році за книгу «Петриківські бувальщини» 
йому була присуджена обласна краєзнавча премія імені 
Володимира Ястребова.

Цей перелік відкриттів і добрих справ Ф. Плотніра мож-
на продовжувати довго. Він багато встиг зробити за своє 
довге і нелегке життя: боронив вітчизну, збудував хату, по-
садив сад, виростив дітей, написав три книги.

Цієї осені, напередодні професійного свята Всеукраїнського 
дня бібліотек, співробітники обласної універсальної нау-
кової бібліотеки імені Д. Чижевського, продовжуючи тра-
диції творчих поїздок, відвідали селище Нову Прагу, мі-
сто Олександрію та православний скит Олександрійського 
чоловічого монастиря, що в Таловій Балці (Світловодський 
район). Першою була зупинка біля кам’яного знака, присвя-
ченого легендарному козаку, поету й філософу ХУІІІ сто-
ліття Семену Климовському. У Новій Празі (колись козаць-
кій Петриківці) бібліотекарі поклали квіти біля пам’ятної 
дошки краєзнавцю, книголюбу і великому другу бібліотеки 
— Федіру Плотніру. Побували працівники бібліотеки і біля 
об’єктів, про які писав Федір Плотнір: меморіальної колони 
ХІХ століття, присвяченої військовим маневрам, що прохо-
дили тут (архітектор Олександр Бернардацці), та колишньої 
земської лікарні (1884). 

На початку жовтня в обласній універсальній бібліотеці 
ім. Д.І. Чижевського відбулася зустріч «Федору Плотніру 
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— 100», на якій зібралися люди, що особисто знали і спіл-
кувалися з Федором Миколайовичем ще за його життя. 
Виступи запрошених (у тому числі — з багатьох районів 
Кіровоградщини), аудіо — та відеозаписи, уривки з кіно-
фільму «Живі» склали образ людини, пам’ять про яку варто 
свято берегти! Змістовним доповненням заходу стала книж-
кова виставка «Хранитель історії», яку з любов’ю до свого 
земляка організували працівники відділу краєзнавства бі-
бліотеки.

Надто багатогранною особистістю був Федір Плотнір, 
безмежно скромний, як і безмежно захоплений пристрастю 
до краєзнавства; свою роботу робив грунтовно, без пафосу 
та самолюбування. Лише постійний труд як творчий, так і 
фізичний приносив йому найвищу насолоду. Про це говори-
ли учасники зустрічі та внесли пропозицію: для збереження 
пам’яті про «Літописця з Нової Праги», лауреата обласної 
краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова, насампе-
ред, важливо зберегти будинок, де він жив, як меморіаль-
ний музей. Повернути будинку-музею бібліотеку Федора 
Плотніра, колекції екслібрисів та боністики, збирані ним 
упродовж дев’яноста трьох років складного і водночас яскра-
вого життя.
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Єлизавета Літвінова,
заступник директора з наукової роботи

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Бібл іотечні передзвони:  
за ма л ьовк и із ж иття л атвійськ и х бібл іотек
1 червня до Міжнародного Дня захисту дітей у Ризькій 

Центральній бібліотеці відбулося відкриття міжнародної 
виставки дитячих малюнків «Я люблю свою країну», на 
якій було представлено малюнки дітей п’яти країн: Латвії, 
Литви, Естонії, Фінляндії, України. Чому саме ці країни? 
Бо саме в цьому році балтійські країни святкують віднов-
лення державності (у Фінляндії — 2017 рік). А до чого тут 
Україна, спитаєте Ви? Тому, що ми як держава також від-
значаємо 100 років Української революції (1917-1921), коли 
була сформована ідея державної незалежності, яка стала ви-
значальною для українського національно-визвольного руху. 
А ще тому, що наша бібліотека — обласна універсальна на-
укова бібліотека ім. Д.Чижевського — вже багато років є 
партнером Ризької Центральної бібліотеки, про що свідчить 
відповідний Договір про співробітництво. 

Від нашої країни малюнки на виставку були представле-
ні галереєю «Єлисаветград». Співробітники галереї з вели-
ким задоволенням та натхненням відгукнулися на пропози-
цію відкриття такої виставки. 15 малюнків — переможців 
Всеукраїнського конкурсу «Щаслива дитина — квітуча 
Україна» були відібрані та надіслані до Риги за власний 
кошт галереї. Отже, мрії трьох закладів — нашої бібліоте-
ки, Ризької Центральної та галереї «Єлисаветград» про те, 
щоб малюнки наших дітей побачили інші країни, втіли-
лась у життя. Можна вважати, що такими діями на своєму 
рівні ми також долучаємося до інтегрування України до 
Європейського Союзу, намагаючись розширити кордони на-
шої співпраці. 

На відкритті виставки була присутні: виконуюча обов’яз-
ки посла України в Латвії п. Аліса Подоляк, почесні гості, 
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журналісти, громадська спільнота та, звичайно ж, головні 
герої — батьки з дітьми. Малюнки дітей з кожної країни 
були оформлені на панелях різного кольору. Наш — жов-
тий, Фінляндія — сірий, Латвія — червоний, Литва — синій, 
Естонія — зелений, аби присутні змогли відразу виокремити 
ці країни. Усі малюнки були чудовими, але, мені здалося, 
наші — найяскравіші, «найсмачніші», найрідніші (не була 
б я патріоткою!). По закінченню презентації виставки від-
бувся концерт, де учні національних шкіл представили свої 
номери. Коли учні Ризької української середньої школи за-
співали «Несе Галя воду» здалося, ніби підспівуєш на за-
ході в своїй бібліотеці, тільки трохи затремтів голос, коли 
я дарувала цим діткам сувеніри з України — солодощі та 
символи країни — яйця-писанки і кукли-мотанки та бажала 
їм мирного неба над головою (враховуючи наше сьогодніш-
нє становище). 

Також наші друзі і колеги — бібліотекарі запросили ще 
й на відкриття пляжної бібліотеки в Лукассале (це один з 
районів Риги), де всі бажаючі безкоштовно мають можли-
вість брати для читання книги та журнали, а дітлахи — ще 
й малювати та займатися майстер-класами. Це — спільний 
проект Ризької Центральної бібліотеки та міської Думи, на-
віть виконавчий директор (по нашому — заступник мера) 
отримав за нього перемогу у конкурсі міських проектів. 
Обладнання для цього проекту (великий намет з підло-
гою, меблі, ігри) надала Ризька Дума. Вже третій рік по-
спіль пляжна бібліотека працює і тільки отримує схвальні 
відгуки містян! Погодьтеся — навіщо брати із собою книгу 
чи журнал (нові, сучасні) розмальовки для дітей, якщо все 
це можна без усіляких записів та документів взяти поряд 
— саме в цій бібліотеці. І головне — відсоток неповернення 
видань майже нульовий, уявляєте? Вражає високий рівень 
свідомості городян! Що це — виховання, любов до книги та 
бібліотеки чи взаємна повага містян і бібліотекарів — важко 
сказати, але це є фактом.
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Не можу не сказати про таке диво, як Латвійська 
Національна бібліотека, яку ще називають «замком світла» 
і яка входить до списку медіа компанії ВВС «10 найбільш 
красивих бібліотек світу». Це — восьмиповерхове творіння 
сучасної архітектури, яке будувалося 5 років і з 2014 року 
приймає відвідувачів, знаходиться на лівому березі ріки 
Даугава навпроти історичного центру міста. Будівлю спро-
ектував американський архітектор латвійського походжен-
ня Гунар Біркертс, який погодився працювати без гонора-
ру. Своєю формою будівля викликає асоціації з хвилями 
Балтійського моря та Ризької затоки. Цікаво, що жителі 
Риги та туристи влаштували акцію «Книжковий шлях», 
переносячи книги на руках із старої будівлі до нової по 
живому коридору-ланцюгу, уявляєте? Цей живий ланцюг 
був довжиною в 14 тисяч людей. А фонд — немаленький 
(близько 4-х мільйонів одиниць) і відстань чимала (з право-
го берега ріки на лівий), а ще зима — ожеледиця, сніг! І я 
задумалась — а чи могли б ми у своєму місті повторити це 
дійство, якби в цьому була потреба? 

Всередині нової бібліотеки все інноваційно та інформа-
ційно — і сучасний дизайн, і комп’ютерна техніка, і безко-
штовний Інтернет. Таке поєднання захоплює і вражає. В бі-
бліотеці зібрані унікальні фонди, які складають національне 
культурне надбання цієї країни. Наприклад, факсимільний 
альбом «Терра Маріана (1186-1888)», який важить 35 кіло-
грамів, виставлено під склом в холі бібліотеки. Видання опо-
відає про історію поширення християнської віри в Латвії та 
Естонії (Лівонії), яку колись називали Землею Діви Марії. В 
ньому зібрано матеріал про замки, церкви, герби старовинних 
знатних родів, відбитки золотих та срібних монет. Оригінал 
цього альбому було надруковано в Ризі в 1888 році, на сьо-
годні він зберігається в Апостольській бібліотеці Ватикану. 

Звичайно, збереження фонду в бібліотеці — на високому 
рівні, усі книги обладнані чипами. Також тут знаходить-
ся «Шафа дайн» — зібрання латвійських народних пісень 
(пам’ятка культури світового значення), яке включене до 
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списку об’єктів культурного надбання ЮНЕСКО «Пам’ять 
світу». Крізь усю бібліотеку проходить скляна «Народна 
полиця», на якій знаходяться книги, подаровані читачами. 
Головна умова — запис на титульній сторінці: чим важлива 
ця книга для дарувальника і що він бажає майбутнім її чи-
тачам. Зараз «Народна полиця» вже налічує 5 тисяч книг. 

Саме в Національній бібліотеці проходили засідання 
Європарламенту, коли Латвія головувала в ЄС. А ще ціка-
вим фактом є те, що в березні в цій будівлі наш прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман проводив міжнародну зустріч з 
бізнесменами різних країн щодо залучення інвестицій до 
України, який багато про що говорить. В Ризі прийнято 
приходити до бібліотеки сім’ями, бо завжди є на що подиви-
тися і що показати гостям.

Під час поїздки до Риги я впевнилася, що все ж таки про-
блеми в бібліотеках обох наших країн подібні. Це, в першу 
чергу, низька заробітна платня бібліотекарів (а звідси і «ка-
дровий голод», коли говорять, що «кадри вирішують все»), 
і деякі технічні питання щодо створення національних баз 
даних, і просування вирішення бібліотечних питань як на 
національному, так і на регіональному рівнях. Але усіх бі-
бліотекарів єднає одне — любов до своєї справи, бажання 
приносити своїй громаді користь і робити буденне життя 
громадян якомога кращим та комфортнішим, надаючи не-
обхідні послуги та при цьому наповнюючи його нотками 
позитиву. 

Дякуємо нашим друзям та колегам, насамперед, Дзідрі 
Шміті (директору Ризької Центральної бібліотеки) за за-
прошення і за чудовий, неоціненний досвід партнерства між 
нашими країнами!
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Форуми. Семінари
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Використання інформаційних технологій. 
Презентації
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Презентації творчих виставок
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Літературні заходи, презентації,  
зустрічі з авторами
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Мистецькі заходи
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Новорічні дива:  
з історії новорічних прикрас

Навчально-просвітницькі заходи.  
Тренінги. Майстер-класи
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Вуличні заходи
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Проектна діяльність
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Робота з літніми людьми  
та людьми з iнвалідністю
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Почуваєшся як 
вдома

Професійні навчання
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Лариса Коваленко,
голова профкому 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

СТЕЖ К А МИ РІДНОЇ ЗЕМ Л І
Книги, читачі, виставки нових надходжень, масові за-

ходи, презентації — цей перелік можна продовжувати не-
скінченно, оскільки все це — будні бібліотеки. Проте, по-
ряд з напруженою працею колектив обласної бібліотеки ім.  
Д.І. Чижевського вміє гарно проводити й своє дозвілля.

Вже не перший рік, а особливо з 2005 року, за ініціа-
тивою директора бібліотеки О.М. Гаращенко було започат-
ковано відзначення професійного свята — Всеукраїнського 
дня бібліотек — виїздом всього колективу до історико-куль-
турних центрів України. За ці роки ми мали задоволен-
ня побачити найкрасивіші місця України: кургани скіф-
ської доби в Холодному Яру, Дуб Максима Залізняка, 
Троїцьку церкву Мотронинського монастиря, побували 
в столиці гетьманської держави — м. Чигирині, відвідали 
Кам’янський державний літературно-меморіальний музей  
О.С. Пушкіна та П.І. Чайковського; перлини садово-парко-
вого мистецтва — Софіївський парк в Умані та дендропарк 
«Веселі Боковеньки»; Лебединський монастир та комплекс 
пам’яток античного міста-держави Ольвії; музеї Корсунь-
Шевченківського заповідника.

Звичайно, незабутньою була перша поїздка колективу, а 
саме в Уманський дендропарк «Софіївку», яку ми й сьо-
годні згадуємо із затамованим подихом та з усмішкою. За 
час дороги наші автобуси декілька разів виходили з ладу: і 
пробите колесо, і заміна карбюратора, а потім заміна одного 
автобуса на інший і, врешті решт, один автобус на зворот-
ній дорозі остаточно вийшов з ладу. Розмістивши 80 осіб в 
сорокамісний автобус, ми доїхали додому вже після десятої 
години вечора. Але сьогодні всі незручності забулися, а за-
лишився в спогадах незабутній Софіївський парк, найвидат-
ніша пам’ятка садово-паркової архітектури України кінця 



– 340 –

XVIII століття. Парк, який захоплює своєю красою, багатий 
різноманітними деревами і кущами, привезеними з різних 
куточків світу, фантастичними скелями, гротами, каскада-
ми, озерами, підземними річками та тунелями. «Софіївка « 
прекрасна будь-якої пори. Йдеш по парку, мов зачарований, 
відкриваєш для себе щось незвичайне і розумієш, як сильно 
кохав граф Потоцький свою дружину Софію, щоб створити 
таку красу природи, що втілює в собі неповторність і загад-
ковість жіночої краси.

«Софіївка» неповторна і незабутня, але багато хто з нас 
і не здогадується, що поряд з Кропивницьким, всього за 70 
км знаходиться казковий дендропарк «Веселі Боковеньки «, 
що розкинувся на 109 гектарах українського степу. Парк 
був заснований в 1893 році юристом, любителем-садівником 
Миколою Давидовим. Екскурсоводи розповідають, що на 
створення парку Давидова спонукало нерозділене кохання 
до його сусідки Ганни Бурдзункевич, доньки місцевого по-
міщика. Дівчина обрала іншого та вийшла заміж, а невдовзі 
померла. Саме на честь своєї коханої Давидов заклав парк, 
якому присвятив всього себе і ніколи вже не одружувався. 
Для роботи над садом йому знадобилося 30 років.

Нині на території парку ростуть близько 1тис. дерев та 
чагарників із Європи, Азії, Америки. З роками парк не ста-
рішає, відчуваєш позитивну енергію, що випромінює ліс, 
а завдяки старанням працівників у ньому останнім часом 
оселилось багато казкових героїв та дивовижних тварин. 
Від усього віє містикою, загадковістю. Нібито потрапляєш 
у чарівну казку. 

Заслуговує на окреме згадування і остання наша поїздка 
восени 2017 року. У Черкаській області Тальнівського райо-
ну є невелике село Легедзине. 

Свою широку популярність в Україні та за її межами 
воно набуло завдяки виявленому поселенню трипільської 
культури. Саме тут знаходилося найбільше трипільське по-
селення в Європі, котре займає площу 450 гектарів, де в ІІІ 
столітті до нашої ери проживало 15 тисяч чоловік.
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Приблизно 3 тисячі споруд були розміщені по колу, яке 
зменшувалося до центру. Саме поселення було огородже-
не високими рукотворними валами, які забезпечували за-
хист від ворожих племен. Шкода, що розкопки трипільської 
культури держава востаннє фінансувала в 1994 році. Відтоді 
і до сьогоднішнього дня це роблять небайдужі іноземці, зо-
крема, приїздять з Німеччини науковці для участі в розко-
пках і дослідженнях. Все цінне, що знаходять під час розко-
пок, переносять до музею, в якому зберігаються речі, котрим 
понад 5тис. років: кераміка, знаряддя праці, побутові речі 
та фігурки (глечики, чаші, миски, казанки). Дуже багато 
загадок і запитань, на які поки що немає відповідей. Чому 
трипільці, проживши 50-70 років у своїх домівках, спалю-
вали їх і мандрували далі? Що означають маленькі копії 
домівок? Це оберіг чи пам’ятка? Чому такий малий вік був 
у трипільців: всього 25-30 років. Чому не знаходять похо-
вання трипільців?

Кожного року в своїх мандрівках ми відкриваємо для 
себе нові куточки та сторінки з історії нашої України. 
Особливістю всіх поїздок було зібрання людей, з якими що-
дня зустрічаєшся на роботі, вітаєшся, перекинешся кількома 
словами, але, фактично, ми не знаємо один одного, адже 
колектив налічує більше 120 осіб. А в поїздках люди від-
криваються з різних сторін. Ми краще пізнаємо один одно-
го: характер, вподобання, інтереси...Разом радіємо принадам 
осінньої природи рідного краю, захоплюємось експонатами 
музеїв, ділимося враженнями від почутих історичних фак-
тів і, звичайно, незважаючи на втому, наше повернення до-
дому завжди супроводжувалось піснями під баян. 

Більшу частину життя кожен з нас проводить на роботі, 
тому колектив стає однією родиною. І важливо, щоб вона 
була дружньою та міцною, то ж ми щоразу й переконуємось 
у тому, що ніщо так не зближує людей, як спільно проведене 
дозвілля, особливо колективні мандрівки.
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