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О.Гаращенко, 
директор КЗ «Обласна універсальна 

наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» 

Заслужений працівник культури України 

Кавалер ордена княгині Ольги III ступеня 

 

Бібліотечний печворк або сучасна бібліотека, яка дивує 

 

Сьогодні практично всі знають, що таке 

печворк. Patchwork (англ.) – це  «ковдра, покривало, 

виріб з різнокольорових клаптиків») – вид рукоділля, 

який полягає у тому, що за принципом мозаїки 

зшивається цілісний виріб зі шматочків тканини 

(клаптиків з текстилю, навіть різної фактури). У 

процесі роботи створюється полотно з новим 

кольоровим рішенням, візерунком. 

Вперше такі вироби я побачила в 1994 році на 

виставках майстринь в Бібліотеці Конгресу (CША). Я 

тоді подумала: «я тебе зліпила з того, що було», але 

враження гарне. А в 2011 клаптикове диво прийшло до 

нас у відділ мистецтв. Це були неймовірні панно, виконані у техніці клаптикового 

шиття, майстрині Людмили Кривенко. Потім – майстер-класи, нові виставки і нові 

імена. 

Картини, виконані в такій техніці, дуже нагадують мені сьоогодення нашої 

бібілотеки, особливо той напрямок роботи, який ми, бібліотекарі, називаємо двома 

простими словами «масова робота». Не думала, що у своєму повідомленні про досвід 

роботи ОУНБ ім.Д.Чижевського буду висвітлювати не технології, інновації, проекти і 

оцифрування, а традиційну діяльність публічної бібліотеки. А, може, не зовсім 

традиційну? 

На конференції в Івано-Франківську я наводила цитату зі статті відомого 

бібліотекознавця Вільяма Візнера, який писав про американські бібліотеки ще десять 

років тому у статті „Бібліотечна справа вступає в зону сутінок”: „...Бібліотечна справа 

сьогодні нагадує туберкульозного хворого в останній стадії, як їх любили зображати у 

ХІХ столітті: палаючі очі, яскравий рум’янець і гарячкова активність – безпосередньо 

перед відходом у кращий світ. Незважаючи на усі наші намагання, ми повинні 

зрозуміти, що історична місія бібліотек завершена, що у найближчі роки наші 

бібліотечні зали поступово спорожніють і що портативна електронна книга, 

удосконалюючись, стане останнім цвяхом, забитим у нашу колективну труну.” 

Проте, сьогодні «модно» бути здоровим, тому ми активно шукаємо різноманітні 

шляхи виходу з ситуації, що склалась. 

Думки, схожі на наші власні, висловлюють й інші діячі науки, культури (серед 

них бібліотекарі), та й просто пересічні громадяни. 

Наприклад, Олег Рой, російський письменник, вважає, що в усі історичні часи 

бібліотека сприймалася гарантом цивілізованого суспільства, ознакою освіченості, 

культури. Тоді чому ж сучасна бібліотека у своєму класичному варіанті перестає бути 

цікавою і потрібною для більшої частини населення? 
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Він роздумує над тим, чи  всі ці полиці з ароматом старих або й  нових шедеврів 

світової літератури потрібні лише маленькій кількості завсідників, чий вік часом сягає 

далеко за 60. 

Його хвилює питання про те, якою повинна бути бібліотека для сучасної 

людини, аби бути цікавою: можливо, центром культури, де відбуватимуться і зустрічі з 

цікавими людьми, і різні презентації, форуми, кінопокази, театральні вистави. 

Подібну  думку поділяє й відомий та популярний український письменник 

Андрій Курков, який зустрічався з читачами нашої бібліотеки наприкінці минулого 

року. На наше запитання щодо того, якою має бути бібліотека в сучасних умовах 

існування, він відповів так: „... Бібліотека не може бути сучасною в тих умовах, в яких 

вона працює в Україні сьогодні. Треба змінювати умови на краще, тоді і бібліотека 

буде кращою та сучасною.” А для цього, на думку письменника, бібліотека в Україні 

має рухатися до активізації соціально-культурної діяльності, розвиватися як центр  

цікавих креативних проектів, зустрічей і комунікацій. 

Щоб стати установою популярною і цікавою людям, сьогодні необхідно 

забезпечити комфорт, сучасний дизайн, технології, а головне – потужний 

інформаційний ресурс (як традиційний, так і сучасний). А це вимагає великих 

фінансових інвестицій, на мою думку, значно більших, ніж ті, які були потрібні 

традиційній бібліотеці. І саме цей основний ресурс є надзвичайно обмеженим сьогодні. 

У своїй діяльності ми органічно поєднуємо різні вектори розвитку. Та за останні 

два роки все ж віддаємо перевагу розвитку соціально-культурного та комунікативного 

напрямків.  

До так званої масової роботи, яка видалася дуже різноплановою, 

багатовимірною, різноаспектною, долучаємо майже усі відділи бібліотеки. Така 

діяльність нагадує калейдоскоп або технологію клаптикових пазлів, з яких складається 

наше сьогоднішнє бібліотечне життя, та реалізовується за рахунок власних резервів і 

ресурсів, переважно людських. 

Значно збільшився об’єм інноваційних напрямків роботи з організації та 

проведення заходів, оскільки така діяльність – це не тільки внутрішня робота 

бібліотеки, але й взаємодія з установами, спілками, творчими людьми і засобами 

масової інформації. 

Минулого року наш бібліотечний «печворк» склався таким чином: 

відділами бібліотеки проведено 2255 заходів з популяризації літератури та інших 

культурно-мистецьких подій в рамках інноваційних проектів. Ця цифра зросла на 955 

одиниць проти попереднього року. Серед них:  

- 334 виставки книг, календарів мистецтв, календарів ювілейних дат 

видатних постатей, відкритих переглядів. Вважаємо, що саме виставка є візитівкою 

книгозбірні, зберігаючи бібліотечний стиль та відображаючи потенційні можливості її 

персоналу. Присутністю художніх виставок у бібліотечній діяльності сьогодні нікого 

не здивуєш. Виставкова діяльність підштовхує до освоєння фахових якостей інших 

професій, змушує бібліотекаря відійти від стандартів, набувати навички суміжних 

професій – архівіста, музейника, експозиціонера, дизайнера, екскурсовода, менеджера, 

галерейника; 

- 1475 активних форм масової роботи, з них: 145 літературних вечорів, 

творчих зустрічей, оглядів літератури з відеопереглядами, 193 екскурсії, у тому числі 

84 веб-екскурсії за допомогою Інтернет-ресурсів; 43 науково-практичні читацькі 
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конференції, семінари, круглі столи; 42 тематичні лекції у бібліотеці та за її межами на 

замовлення організацій; 53 презентації та прем’єри книги; 62 дні інформації для 

спеціалістів різних галузей народного господарства;  

- 472 навчальних тренінги;  

- 381 комплексний захід з використанням новітніх технологій в рамках 

інноваційно-проектної діяльності інформаційно-ресурсних центрів;  

- 446 заходів в рамках роботи клубів за інтересами, у т.ч. майстер-класи з 

різних технік, дні відкритих дверей та ін. 

Таку кількість заходів більше деталізувати неможливо. Наведу приклади лише 

найбільш соціально значущих, масштабних та резонансних:  

- цикл літературних презентацій і зустрічей з письменниками в рамках 

проекту „Література рідного краю”. Загалом проведено 18 літературних вечорів з 

місцевими авторами (О. Архангельським, С. Піддубним, І. Петренком, О. Жовною та 

ін.), а також презентація 6-го Краєзнавчого вісника „Зелена Брама – героїзм, трагедія, 

пам’ять”; 

- 16 літературних зустрічей та презентацій нових книг відомих  

українських письменників та літературних діячів (у партнерстві з „Українським 

клубом”): Ю. Андруховичем, Д.Дроздовським, І. Андрусяком, В. Шовкошитним, М. 

Кідруком, А. Курковим, братами Капрановими, Григорієм Гусейновим, Володимиром 

Панченком, Лесею Вороніною та ін. ; 

- реалізація Всеукраїнського фотомистецького проекту „Моя квітуча 

Україна”, започаткованого ОУНБ ім.Д.І.Чижевського спільно з Кіровоградською 

обласною організацією Національної спілки фотохудожників України та 

Міжрегіональним об’єднанням фотографів, в ході якого презентовано 11 фотовиставок 

та два Фотофестивалі. За час дії проекту фотохудожники з України представили у 

нашій бібліотеці фотомистецтво Криму, Закарпаття, Києва, Вінничини (Поділля), 

Одеси, Запоріжжя, Харкова, Дніпропетровська, Кіровоградщини, Чернівців. Виставки 

фотохудожників з Чехії та Ізраїлю супроводжувалися Skype-спілкуванням. Загалом у 

проекті взяли участь 215 авторів, з яких понад 100 є членами НСФХУ та НСФХР, було 

представлено понад 1200 робіт; 

- проведення Першого Бібліофестивалю на Великий Перспективній в 

рамках Тижня культури  (14-20 травня 2012 року) на відзначення Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва. Протягом одного дня 

проведено близько 30 заходів: від флеш-мобу до науково-практичної конференції з 

нагоди Дня науки; 

- розробка та реалізація програми літнього відпочинку дітей „Бібліотека – 

острів фантазії і творчості” та програми організації дозвілля дорослих в літній період 

„Візит до Бібліотеки майбутнього”; 

- відкриття Літнього читального залу „Бібліотека під зеленими вітрилами” 

у міському парку відпочинку як результат реалізації ініціативи науково-методичного 

відділу, представленої на конкурсі бібліотечних інновацій та підтриманої колективом 

бібліотеки. Основна мета проекту – відгук на нагальну потребу у змістовному 

відпочинку кіровоградців, особливо у такому багатолюдному місці, як міський парк. 

Ініціатива передбачала не лише розважальне завдання, але й була засобом сприяння: 

- популяризації сімейних форм дозвілля; 

- розширенню кола інтересів громадян, здобуття ними нових знань; 



10 

 

- неформальній освіті дітей; 

- підвищенню рівня комфортності міського середовища; 

- популяризації здорового способу життя; 

- активізації бібліотек, пошуку ними нових, нестандартних форм роботи на 

користь місцевої громади. 

Важливими заходами також вважаємо проведення відкритих переглядів фільмів 

щорічного Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини 

Docudays UA; 

- розвиток та організацію навчальних тренінгів та веб-ексурсій в 

Регіональному тренінговому центрі за Всеукраїнською програмою „Бібліоміст” та 

проектом LEAP, в якому пройшли навчання 190 бібліотекарів області, проведено 106 

тренінгів, учасниками яких стали 625 громадян, а 1569 користувачам були надані 

індивідуальні консультації; 

- організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

„Арсеній Тарковський: діалог культур”– до 105-ї річниці з дня народження А. 

Тарковського за участю доньки поета Марини Тарковської; 

- організація он-лайнового конкурсу „На фоне Пушкина снимается 

семейство” та презентація його результатів в м. Одесі. Бібліотека відзначена Дипломом 

Представництва Росспівробітництва в Україні. 

Це заходи, якими ми можемо пишатися. Вони проведені на високому 

професійному рівні і демонструють відкритість, лібералізм, забезпечення вільного 

доступу до інформації та безперервного навчання, інноваційність.  

446 заходів відбулось в рамках клубної діяльності бібліотеки, яка швидко набирає 

обертів. Ми бачимо, що наші користувачі охоче відвідують клуби, де мають 

можливість спілкуватись, переглядати кінофільми, вивчати іноземну мову, знаходити 

однодумців та друзів. Бібліотека сьогодні є місцем взаємодії спільнот, центром 

навчання і громадських дій, ініціатив та діалогу. І наша бібліотека із задоволенням 

підтримала ініціативу обласної влади щодо реалізації проекту «Освітній регіон», який 

успішно розвивається сьогодні в багатьох країнах світу (у Фінляндії, Швеції, Данії, 

Аргентині, Бразилії, Китаї, Росії). У нас вже був достатній досвід роботи з людьми 

“третього віку” (проект “Повагу та знання – літнім жінкам” і т.ін.). Отже, у жовтні 

минулого року ми відкрили як при ОУНБ ім.Д.Чижевського, так і при районних та 

центральних міських бібліотеках так звані „Вищі народні школи” (ВНШ).  

Слухачі шкіл дипломів і посвідчень не отримують, але корисно і цікаво 

проводять час. Тут вони мають можливість опанувати комп’ютер, різноманітні техніки 

прикладного мистецтва, вивчати іноземні мови, отримати юридичну консультацію або 

ж просто насолодитися  кіно і читанням. 

Особливо активно cлухачі ВНШ  беруть участь у краєзнавчих заходах (як 

приклад можна зазначити презентації книг „Из истории еврейской общины 

Елисаветграда-Кировограда: Документы, воспоминания, факты», «Память войны на 

улицах Кировограда», обласній науково-практичній конференції „Краєзнавчі розвідки: 

минуле та сучасне очима науковців-дослідників”). 

Широкою популярністю користується клуб ретропереглядів фільмів 

„Ностальгія”, який ще раз дарує своїм відвідувачам „зустріч” з їхньою юністю.  
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З великим задоволенням слухачі беруть участь в майстер-класах з освоєння 

різних технік декоративно-ужиткового мистецтва: печворку, ляльки-мотанки, квілінгу, 

витинанок, паперопластики, ниткографії тощо. 

За півроку роботи ВНШ на різні навчальні програми відповідно до інтересів 

учасників зареєстровано близько 200 слухачів. 

Ознакою минулого року став вихід працівників бібліотеки за її межі. Крім вже 

згадуваного літнього читального залу, бібліотекарі відділу абонементу налагодили 

роботу бібліотечного пункту в УТОСі, де видають людям з вадами зору компакт-диски, 

а також готують і проводять спільні літературні заходи. Послуга виявилась потрібною і 

популярною. 

Резонансною подією для жителів обласного центру став „Щедрий вечір у 

бібліотеці Чижевського”. З 19-ї години Різдвяного вечора і до півночі гостями 

бібліотеки стали близько  тисячі кіровоградців, які стали учасниками різноманітних 

заходів-сюрпризів: від екскурсії підземкою книгозберігання під назвою „Тіні забутих 

письменників” – до ворожіння на каві та участі у майстер-класах з розтирання маку для 

різдвяної куті, нічного  ліричного концерту при свічках. 

Матеріали про досягнення бібліотеки та найцікавіші заходи постійно 

публікуються на сторінках преси, висвітлюються на радіо та телебаченні, в Інтернет-

виданнях, соціальних мережах. 

Так, минулого року про бібліотечні події надруковано 205 публікацій у 

регіональній та загальноукраїнський пресі, 601 матеріал – в Інтернет-ресурсах,  які 

спільно з кореспондентами готували співробітники бібліотеки. 

Безліч телесюжетів показані по обласних та всеукраїнських каналах 

телебачення, а також були представлені на веб-сайті бібліотеки. 

 

Постає питання: для чого ми все це робимо, заради якої мети і що отримаємо в 

результаті? Наслідком майже двох років такої активної діяльності є реальне збільшення 

кількості користувачів у бібліотеці. Ми маємо позитивну динаміку і за іншими 

показниками, а також констатуємо, що після цікавих заходів наші відвідувачі 

повертаються до читання. Більш затребуваним стає бібліотечний фонд як в 

традиційному вигляді, так і в нових формах – аудіо- та електронному форматах.  

Чи легко працювати в такому темпі? Однозначно можемо відповісти: дуже 

складно. Чи вірно обраний цей напрямок, як один з пріоритетних в роботі саме ОУНБ – 

питання дискусійне. Для якісної організації такої  роботи є характерним: 

- постійний пошук нових партнерів, необхідність системно підтримувати 

існуючі партнерські стосунки з різними секторами в суспільстві, організаціями, 

творчими колективами й особистостями; вміння якісно «продавати» свої послуги і 

можливості; 

- збільшення кількості пропозицій від окремих громадян та організіцій щодо 

проведення спільних заходів або налагодження партнерських зв’язків, а звідси – 

проблема продуманого відбору партнерів, а також вміння з певних причин відмовляти; 

- постійна інтенсифікація роботи відділів обслуговування; 

- потреба у реструктуризації підрозділів бібліотеки, зміні функціональних 

обов’язків персоналу; 

- залучення відділів, які не обслуговують читачів, до активних форм роботи; 
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- потреба в збільшенні кількості якісної техніки, яка обслуговує заходи 

(проектори, ноутбуки, екрани, фотоапарати, відео-камери, мікрофони); 

- необхідність висвітлення подій в соціальних мережах, на веб-сайті, в ЗМІ. 

Вважаємо, що захід, подія, які не висвітлені в ЗМІ, – не відбулися. І тут важлива 

постійна взаємозацікавлена робота з мас-медіа. 

- і, нарешті, головне – створення команди фахівців-однодумців, які мають 

свіжі креативні ідеї, навички успішної комунікації, ораторського мистецтва, володіють 

новими технологіями, зацікавлені в саморозвитку, вміють писати грамотні і цікаві 

тексти, виглядяють сучасними і цікавими особистостями, незалежно від віку. Таких 

фахівців надзвичайно мало в бібліотеках, де працюють в більшості своїй інтраверти 

жіночої статі «40+ нескінченність». 

За шлях, який ми обираємо, несемо відповідальність перед нашими читачами і 

колективом установи. Тому намагаємось змінювати саму парадигму роботи, що дає 

можливість підвищити ефективність бібліотечно-інформаційної діяльності. Наша 

бібліотека сьогодні сприймається в громаді як важливий соціальний суб’єкт, імідж 

якого свідчить про успішну інтеграцію в сучасні умови життя. Бібліотека є безпечним 

місцем для отримання знань та інформації, самореалізації, розвитку, нових відкриттів і 

можливостей, обміну ідеями, культурного дозвілля.  

Наше бібліотечне печворк-панно не є ідеальним. Але воно позитивно дивує та 

надихає і нас, і наших відвідувачів. Його «клаптики» – це ідеї, особистості, технології, 

можливості, які, поєднавшись, створюють нову якість: не просто бібліотеку, а сучасний 

мегакультурний центр.  
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Розвиток бібліотечної галузі Кіровоградщини 
 

М.Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

Заслужений працівник культури України 

 

Кіровоградська область. Бібліотечна справа. 

Публічні бібліотеки 
 

Публічні бібліотеки Кіровоградської області у своїй діяльності реалізують 

принцип свободи доступу до інформації. 

Вони виконують важливі соціальні і комунікаційні функції, є одним з базових 

елементів культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури регіону. 

 

Дореволюційний період. 

Історія бібліотечної справи Кіровоградської області розпочинається з другої 

половини 19 початоку 20 ст. У 1850 р. при Нечаївській церкві Пресвятої Покрови Божої 

матері Компаніївського району засновано церковно-парафіяльну школу, при якій 

знаходилась бібліотека. Книжковий фонд складали книги релігійного змісту. 

Публічні громадські бібліотеки відкривалися за ініціативою прогресивних 

громадських діячів або об’єднань, тому їх життєздатність залежала від фінансового 

стану засновників. Бібліотеки працювали під постійним адміністративно-поліцейським 

наглядом, їх праця регламентувалась самодержавним законодавством. У 1867 р. 

публічні бібліотеки були переведені з Міністерства народної освіти в підпорядкування 

Міністерства внутрішніх справ. За новим законом губернатор був зобов’язаний 

подавати сюди відомості про діючі в губернії публічні бібліотеки. Уряд не виділяв 

кошти на організацію бібліотек. Вони відкривалися і існували завдяки добровільним 

пожертвуванням, відрахування земських та міських закладів, членським внескам. 

З 1871 р. до адміністративного нагляду добавився духовний. До складу 

правління бібліотек обов’язково призначалася особа духовного відомства. Бібліотеки 

видавали книги додому за плату чи в заставу. Основне місце займали періодичні 

видання та художня література. Поповнюватися фонди могли тільки тими творами 

друку, які не входили в списки заборонених книг та видань, підготовлені урядом. 

Процес становлення, функціонування публічних бібліотек проходив у складних 

умовах політичного та культурного життя України, що гальмувався офіційним 

законодавством. Однак прагнення суспільства до культурного, духовного розвитку 

сприяло відкриттю цих закладів, зростало число читачів. 

Початком розгалуження мережі публічних бібліотек Кіровоградщини стала 

поява в 1870 році у Бобринці публічної бібліотеки, яку заснував Іван Карпович 

Тобілевич із своїх власних книг, у 1892 році в Олександрії відкрилась публічна 

бібліотека для місцевої знаті і учнів парафіяльної школи, в 1894 році відкрито народну 

бібліотеку-читальню в Єлисаветграді на Ковалівці. У 1895 році в Єлисаветградському 

уїзді земської управи відкрито 4 безкоштовних народні бібліотеки: Вознесенську, 
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Рівному, Новоукраїнці, Казанці. В березні та жовтні 1896 року відкрито бібліотеки в 

Каніжі, Новоархангельську та Новокрасному. Загальний фонд цих бібліотек складав 

2999 книг. 

В Єлисаветграді працювали також приватна бібліотека, бібліотеки громадського, 

дворянського і військового клубів. 

Приватна бібліотека мала мізерний фонд та не всім доступну плату за 

користування. Бібліотеки клубів та товариств були доступні лише їхнім членам. За 

відсутності інших доступних бібліотек багато читачів звертались до фондів народної 

бібліотеки - читальні. Обмеженість фондів цієї бібліотеки, до складу яких не входили 

періодичні видання, не давали змоги задовольнити попит читачів. Це спонукало раду 

бібліотеки за пропозицією її члена, громадського діяча Павла Захаровича Рябкова 

висловити побажання в одному із звітів якнайшвидшого відкриття громадської 

бібліотеки, яка б могла надавати можливість користування більш широкими фондами. 

У 1897 році в залі міської Думи відбулися перші загальні збори засновників 

громадської бібліотеки Павла Олександровича Зеленого, Павла Захаровича Рябкова, 

Антона Федоровича Якубовського, Олександра Михайловича Пашутіна. На зборах 

було розглянуто проект статуту бібліотеки, що включав 25 параграфів. 1 січня 1897 р. 

створено проект статуту бібліотеки. 15 лютого 1899 р. відбулось відкриття громадської 

бібліотеки по Двірцевій вулиці. 

Впродовж 80-90-х рр. ХІХ ст. в селах Олександрійського повіту відкривалися 

бібліотеки разом із земськими школами при яких вони і діяли. Офіційно вони 

називалися бібліотеками-читальнями. Бібліотеки діяли у Краснопіллі, Кам’яно-

Потоцькому, Михайлівці, Павлиші, Губівці, Диківці, Федварі (Підлісному), Стецівці та 

Новгородці. На 1901 рік у цих бібліотеках нараховувалося 9488 книг. Кожна із згаданих 

бібліотек отримувала періодичні видання: «Читальня народной школы», «Свет», «Юг», 

«Народное здравие». 

На початку ХХ століття мережа бібліотек у повіті розширилася. Нові бібліотеки-

читальні були відкриті в Інгуло-Кам’янці, Аджамці, Верблюжці, Петровому, 

Протопопівці й Табурищі. 

З 1889 року читання в селах Олександрійського повіту проводилися щороку – як 

правило, у січні, лютому, листопаді та грудні. Вони користувалися шаленою 

популярністю. Лише за чотири дні січня 1895 року у Красносіллі їх відвідало 979 

мешканців села. 

Напередодні Першої світової війни в селах Олександрійського повіту діяло вже 

15 бібліотек. 

Згодом були створені бібліотеки: у 1902 році Новомирогородська бібліотека (в 

Златопіллі), 1903 - у Вільшанському земському училищі заснована учнівська бібліотека 

(фонд 562 книги). 1913 році створюються безкоштовні земські народні бібліотеки: при 

першій Вільшанській початковій школі (фонд 650 книг), Калмазівській початковій 

школі (фонд 456 книг), у волостній народній бібліотеці – читальні нараховувалось 3592 

книги. 

В подальшому відкрито хати-читальні за рахунок пожертвувань громадян у 

Новоархангельському (1908), Новгородківському (1909), Світловодському (1910), 

Вільшанському (1910), приватна бібліотека Новомиргородському, (1913) районах. 

Основна форма роботи читалень - голосні читання книг, зокрема для не- 

письменних. Тут влаштовувались бесіди з економічної, наукової, літературної 
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тематики. Читальні зосереджувалися на популяризації тверезого способу життя, 

організовували взаємодопомогу хворим. Українські читальні сприяли підвищенню 

освітнього та культурного рівня населення. 

На кінець 1916 р. на території сучасної області налічувалось 565 невеликих 

бібліотек, в т.ч. – 95 народних бібліотек-читалень з книжковим фондом 159,6 тис. 

прим., 206 бібліотек Олександрійського повіту мали пересічно по 246, а бібліотеки 

Єлисаветградського по 480 книг. 

 

1917 - 1941рр. 

Революційні події, громадянська війна стали важким випробуванням для 

бібліотек. Багато втрат зазнали церковні, приватні бібліотеки. В міру того як 

змінювалась влада в Україні, створювався центральний і міський апарат керівництва 

становленням бібліотечної системи в губерніях та повітах. Народним комісаріатом 

освіти був виданий наказ про проведення по всіх губерніях та повітах реєстрації 

бібліотек та підпорядкування їх місцевим органам народної освіти. На той час уже 

існувала розгалужена мережа книгозбірень, до якої належали земські бібліотеки, 

бібліотеки при початкових школах, громадських організаціях. 

Починаючи з 1919 року робота бібліотек все більше ідеологізується. З’явилися 

постанови, розпорядження, інструкції, що регламентували діяльність б-к, визначали їх 

мережу, форми роботи. 

1919 році м. Єлисаветграді створено повітовий відділ народної освіти. В його 

підпорядкування перейшли усі шкільні заклади, бібліотеки, хати-читальні. 

Завідуючою бібліотечною секцією позашкільного відділу призначили Косюру 

Олену Іллівну. 

При губернських відділах народної освіти створюються губернські обліково-

розподільні комісії, що визначили і офіційно затвердили 1922 р. єдину бібліотечну 

мережу, її структуру, завдання, типи бібліотек. 

25 грудня 1920 року губернським виконкомом Херсонська губернія 

перейменована у Миколаївську. 

Впродовж 20-х років на території Миколаївської губернії починають 

створюватися публічні бібліотеки. 

Перші публічні бібліотеки почали діяти в Бобринецькому (1920 р.), 

Олександрійському (1920 р.), Долинському(1921), Світловодському (1921), 

Гайворонському (1922), Добровеличківському (1922), Маловисківському(1923), 

Компаніївському(1925) районах. 

У сільській місцевості на всій території Миколаївської губернії розгортається 

створення та діяльність хат-читалень з гуртками українознавства при них. При хатах-

читальнях випускались газети, проводились літературно-музичні вечори, лекції, бесіди, 

читання на сільськогосподарську та антирелігійну тематику. 

Напрямок і зміст роботи хат-читалень визначалися рішеннями УІІІ-го РКП(б) 

(березень 1919 р.), 1-го Всеросійського з’їзду З питань позашкільної освіти (травень 

1919 р.) та «Положенням про хати-читальні» розробленим Народним комісаріатом 

освіти УСРР (липень 1920 р.). Хати-читальні були взяті під контроль держави і 

поставлені на службу їй. Утримувались хати-читальні на кошти членських внесків, а 

також на прибутки вистав, концертів. 
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Постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. «Про адміністративно-територіальний 

поділ України» повіти і волості були ліквідовані. Єлисаветградський повіт 

реорганізувався в Єлисаветградський округ, до складу якого увійшли 13 районів: 

Бобринецький, Братський. Великовисківський. Єлисаветградський, Злинський, 

Компаніївський, Єлизаветградський, Маловисківський, Новомиргородський, 

Новоукраїнський, Рівнянський, Устинівський, Хмелівський. 

У 1920-1923 рр. в Єлисаветградському окрузі в 163 бібліотеках налічувалось 

понад 147 тис. книг. 

Найвиразнішими функціями бібліотек цього періоду були культурно-освітня, 

педагогічна та інформаційна.  

В цей час робота бібліотек постійно перебуває під пильним наглядом вищих 

установ. При окружному відділі політосвіти постійно проводились інспекторські 

наради, де заслуховувались доповіді про стан роботи бібліотечної справи в місті і на 

селі, проводились багаторазові «чистки» книжкових фондів бібліотек від релігійної до 

«ідейно-сумнівної» літератури, що призвело до значного їх збіднення. Замість 

вилучених творів фонди публічних бібліотек поповнювались пропагандистською та 

агітаційною літературою з метою політичного виховання читачів. 

1929 рік був переломним в організації бібліотечної справи в Україні. 30 жовтня 

прийнята постанова ЦК ВКП(б) «Про покращення бібліотечної роботи», в якій партія 

визнала «стан бібліотечної справи незадовільним», відстаючим від культурного росту 

робітників та селян. З бібліотечних фондів вилучались твори Льва Толстого, Анни 

Ахматової, Остапа Вишні та ін., проводились чистки бібліотечних кадрів. 

У цей час спостерігається формування нового покоління бібліотекарів, 

професійні якості та політичні погляди яких відповідали існуючій владі. У більшості 

випадків у публічних б-ках працювали малокваліфіковані спеціалісти. Половина 

сільських бібліотекарів мали початкову освіту, а решта - домашню. Партійні і державні 

постанови були спрямовані на перетворення б-к на центри пропаганди комунізму. 

Система комуністичного ладу у 20-30 рр. ХХ ст. змусила бібліотекарів забути 

про їх справжнє призначення і перетворила їхню професію на непрестижну і 

низькооплачувану. 

У цей період активно розширюється мережа бібліотек регіону. Створюються 

центральні районні бібліотеки, продовжуються відкриватися хати-читальні в сільській 

місцевості. Попит на книгу набагато перевищує плани радянських видавництв. 

У 1928 р. для вивчення інтересів читачів-селян була підготовлена картка 

дослівного запису попиту читача. Такі картки розсилалися в усі бібліотеки. Згідно 

цього дослідження найбільшим попитом у сільських читачів користувалися твори 

українських письменників Володимира Винниченка, Михайла Коцюбинського, Івана 

Франка, Марка Вовчка. Шляхом анкетування було обстежено більшість сільських 

бібліотек, які відкривалися після революції. 

З середини 30-х р. вивчення читання і читацьких інтересів припиняється. 

В роки другої п’ятирічки робота бібліотек пов’язана з пропагандою праць 

основоположників марксизму-ленінізму, суспільно-політичної літератури, матеріалів 

з’їздів і пленумів Комуністичної партії. Для цього в бібліотеках використовувались 

різноманітні форми роботи з читачами. Велика робота проводилась в бібліотеках при 

підготовці до виборів до Верховної Ради СРСР, рад союзних республік. Для агітаторів у 

бібліотеках підбиралась необхідна література, на виборчих дільницях створювалися 
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спеціально підібрані пересувні бібліотеки, з виборцями проводилися вечори, бесіди, 

лекції. 

Бібліотеки влаштовували конференції читачів, диспути за творами художньої 

літератури, виставки літератури до революційних свят, господарських та політичних 

кампаній, визначних літературних свят. 

У справжні вогнища культури поступово перетворювались міські, районні та 

чимало сільських бібліотек. Зростали книжкові фонди, на їх поповнення виділялись 

значні кошти з державного бюджету. На придбання книг Знам’янська районна 

бібліотека в 1939 році отримала 11тис.крб. Значна кількість районних та сільських 

бібліотек мали пересувні фонди. Уже згадана Знам’янська бібліотека обладнала 10 

пересувних бібліотек у місті і 27 надіслала у село. 

Напередодні Великої Вітчизняної війни в області нараховувалося 211 публічних 

бібліотек.(2-обласні, 8-міських, 30-районних, 164-сільських). 

 

1941-1945рр. 

У період фашистської окупації багато бібліотек області було знищено і спалено: 

Бобринецькому, Добровеличківському, Знам’янському, Новоархангельському, 

Новомиргородському, Олександрівському, Онуфріївському, Петрівському районах. 

Значна частина бібліотечного фонду спалена та вивезена окупантами. Збитки, 

заподіяні війною, бібліотекам становили кілька млн. крб. 

Після звільнення області партійні організації доклали всіх зусиль, щоб відновити 

діяльність культурних закладів. 

УРСР та ЦК КП(б)У 10 жовтня 1943 видали постанову “Про роботу 

політосвітніх установ у районах УРСР, звільнених від німецьких окупантів” , в якій 

наголошено на відновленні мережі масових бібліотек. 

Вже в 1944 відновили свою роботу бібліотеки Бобринецького, Знам’янського, 

Новгородківського, Олександрівського районів. Наприкінці 1944 в області діяло 54 

бібліотек, з них: 1-обласна, 1-міська, 31-районна, 21-сільська. Книжковий фонд 

бібліотек-77890 прим. 

У післявоєнні роки особливу увагу було звернено на створення матеріальної 

бази бібліотек, і в першу чергу забезпечення їх необхідними приміщеннями.  

У серпні 1945 виконком Кіровоградської обласної Ради народних депутатів 

прийняв рішення про звільнення приміщень культосвітніх установ, які 

використовувалися не за призначенням, та заборону використання під зберігання зерна. 

 

Роки повоєнного відродження 

Післявоєнний період характеризується зростанням бібліотечної мережі, 

особливо на селі, збільшенням книжкових фондів, різноманітністю форм масової 

роботи. Бібліотекарі організовували: голосні читання, читацькі конференції, літературні 

вечори, лекції та доповіді, політінформації, огляди літератури. Бібліотеки області 

проводять активну роботу з пропаганди творів класиків марксизму-ленінізму, 

формуванні марксистсько-ленінського світогляду, відзначають ювілеї видатних 

письменників. 

Для наочної агітації розроблялися і готувалися для читачів фотомонтажі, 

книжкові виставки, плакати, рекомендовані списки літератури. 
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Комплектування книжкового фонду у післявоєнні роки було спрямоване на 

придбання новинок політичної, наукової та художньої літератури відповідно до попиту 

та потреб читачів. 

Як і у довоєнні роки, продовжувалося списання “ідеологічно шкідливої” 

літератури. У масових бібліотеках така література підлягала знищенню. 

В березні 1947 Рада Міністрів УРСР в постанові “ Про заходи до зміцнення 

районних і сільських бібліотек ” накреслила шляхи подальшого розгортання їх мережі, 

підготовки кадрів, зміцнення матеріальної бази бібліотек. 

У відповідності з цими документами в області проводилася робота з відновлення 

діяльності бібліотек, розширення їх мережі за рахунок відкриття в сільській місцевості. 

Перед райвідділами культосвітньої роботи стояло завдання збільшити мережу 

культосвітніх установ. Вже в 1948 в області діяло 83 публічні бібліотеки (книжковий 

фонд - 218311прим.), з них 48- на селі. 

У 1952 р. для покращення роботи бібліотек області за районами закріплюються 

куратори, працівники обласних бібліотек. Куратори чітко контролювали роботу 

бібліотек, а в разі необхідності-надавали допомогу. 

У 50-і роки витрати на будівництво культосвітніх закладів постійно зростають: 

1954 р.-18 млн. крб., 1955 р.-20 млн., 1956 р.-21млн., 1957 р.-24 млн. 700 тис. крб. 

Збільшується мережа бібліотек області, особливо в сільській місцевості. У 1957р. в обл. 

функціонувало 477 бібліотек (397 сільських). 

За перші 10 повоєнних років органам влади вдалось відродити діяльність значної 

мережі культурно-освітніх закладів краю. 

Початок перебудови роботи б-к відповідно до нових історичних завдань поклала 

постанова ЦК КПРС “Про стан і заходи щодо покращення бібліотечної справи в 

країні”(вересень 1959). Постанова сприяла вирішенню проблем, пов’язаних з 

матеріально-технічною базою бібліотек та організацією роботи бібліотечних установ з 

охоплення читанням кожної сім’ї. Відзначаючи успіхи у бібліотечній справі, у 

постанові відзначалось, що бібліотечні фонди застарілі, читачі не отримують нових 

книг. 

У цьому ж році 284 бібліотеки області перейшли на нову форму обслуговування 

- відкритий доступ до фондів, з них 40 бібліотек розкрили повністю свої фонди 

читачам, що сприяло кращому використанню читачами літератури з питань науки, 

техніки, сільського господарства і культури. 

 

Розвиток бібліотечної справи у 1960-1980 рр. 

На початку 60-х років б-ки області у своїй діяльності керувалися матеріалами 

ХХІ з’їзду КПРС та постановами Пленумів ЦК КПРС з ідеологічних питань. Книжкові 

виставки та масові заходи спрямовані на комуністичне виховання трудящих. 

Збільшувалась мережа бібліотек: 1964 р. - 676 бібліотек (1-обласна, 454-сільських, 30-

районних, 45-міських, 28-дитячих, 74-колгоспні, 118-при клубних установах), 

розширено приміщення 50 бібліотек області: Кіровоградському-20, 

Новоархангельському, Олексадрівському Ульяновському, Долинському районах по18 

бібліотек. За 5-ти річчя перейшли в кращі приміщення 169 бібліотек. В області працює 

22 громадські бібліотеки з книжковим фондом-13400 прим. 

При кожній сільській бібліотеці є 1-2 громадських бібліотекаря, які допомагають 

в організації роботи з читачем в період відсутності бібліотекаря. 
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Велика робота проводиться бібліотеками області назустріч 50-річчю Радянської 

влади, 20 - річчю Перемоги над фашистськими загарбниками. Бібліотеки беруть участь 

у Всесоюзному громадському огляді, присвяченому 50-річчю радянської влади. 

Найбільше видано суспільно-політичної літератури. На базі колгоспних бібліотек 

відкриваються сільські та нові бібліотеки. 1965 р. - відкрито 14 сільських бібліотек, 

1968р. – відкрито 17 нових бібліотек, 32 - бібліотеки перейшли в нові приміщення, 35 - 

знаходились в стадії будівництва. 

У 1969 році в нові приміщення переведено 50 б-к, 104 бібліотеки області носять 

звання “Бібліотека відмінної роботи”, 500 сільських бібліотек області приймає участь у 

змаганні за одержання цього звання. 

70-ті роки ХХ століття пройшли під гаслами втілення в життя рішень ХХІV та 

ХХV з’їздів КПРС та п’ятирічних планів. Особлива увага приділялась пропаганді 

суспільно-політичної літератури. У 1972 році в нові приміщення переїхали 41 

бібліотека, мережа - 690 бібліотек (584 - сільські), фонд - 8 млн. 675тис. прим., 

обслужено 675,5 тис. читачів. 

Значна увага приділялась упорядкуванню мережі масових бібліотек, 

розроблялись норми планування мережі, складались єдині міжвідомчі плани 

бібліотечного обслуговування населення. 

Ознакою часу періоду 70-х років є активізація питання стосовно централізації 

бібліотечної мережі. Початок цього процесу пов’язаний з централізацією мережі 

бібліотек Міністерства культури, із затвердженням спільного книжкового фонду, 

централізованим комплектуванням, єдиним адміністративним і методичним 

керівництвом бібліотечною справою. 

Почали створюватись експериментальні бази, де втілювались у практику ідеї 

централізації. Головним виконувачем централізації в Кіровоградській області стала 

обласна бібліотека ім. Н.К. Крупської. Було розроблено перспективний план 

переведення протягом 1975-1980 рр. всіх бібліотек області на централізовану систему. 

Перші централізовані бібліотечні системи (ЦБС) в області та перші директори, що їх 

створювали: Новоукраїнська районна ЦБС (1.01.1976 р.), Лідія Іванівна Олійніченко та 

Світловодська міська ЦБС (1.01.1976 р.), директор - Поліна Никифорівна Попова. 

В другій половині 70-х років продовжується процес централізації, відкриваються 

нові бібліотеки: 1977 р. - створено 6 ЦБС: (Гайворонський, Добровеличківський, 

Знам’янський, Олександрівський, Ульяновський райони та м.Кіровоград), всього в 

області -12 ЦБС, відкрито 11 бібліотек. Наприкінці 70-х років в області вже діяло 22 

ЦБС, мережа-720 бібліотек, книжковий фонд-9 млн. 568 тис. прим., обслужено 965,2 

тис. читачів. 

80-ті роки бібліотеки області продовжували активну реалізацію постанови ЦК 

КПРС “Про підвищення ролі бібліотек в комуністичному вихованні трудящих і 

науково-технічному прогресі” (1974 р.), матеріалів Пленумів ЦК КПРС, з’їздів партії, 

нового “Положення про бібліотечну справу в СРСР” (1984р.) Велике значення для 

якісного поліпшення діяльності бібліотек мала постанова ЦК КПРС “Про подальше 

покращення ідеологічної, політико-виховної роботи”(1979р.) Перед бібліотеками 

постало завдання – впроваджувати нові форми і методи роботи. 

У 1980 р. завершена централізація державних масових бібліотек області 

створено 24 ЦБС, відкрито 3 державних масових бібліотеки (Олександрійському, 
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Голованівському районах, м. Кіровограді), мережа бібліотек - 726, книжковий фонд – 9 

млн. 244 тис. прим., обслужено735,5 тис. читачів. 

У 80-ті роки активізується протиалкогольна пропаганда, підвищується роль 

бібліотек в організації змістовного дозвілля населення, створюються клуби по 

інтересах. В 1988 р. в області функціонувало 511 клубів по інтересах. 

Значну роботу проводили бібліотеки на допомогу сільськогосподарському 

виробництву. В області створено 350 ДІФів (довідково-інформаційні фонди), де були 

зібрані довідники, інформаційні видання, енциклопедії на допомогу спеціалістам 

сільського господарства. 

Наприкінці 80-х років в області починається процес міграції сільського 

населення. В бібліотеках - зменшення основних показників: 1989 р.- 554,5 тис. читачів 

(1988 р.-583,1тис.), книговидача 11 млн. 600 тис. прим. (1988р.-12 млн. 564 тис.). 

 

Бібліотеки в незалежній Україні 

У 90-ті роки в Україні розпочинається новий етап розбудови бібліотечної 

справи. Бібліотеки починають трансформувати свої функції до потреб нового 

суспільства, української державності, національної освіти, науки та культури. 

Розвитку культури молодої держави сприяли нормативно-правові документи: 

“Основи законодавства України про культуру”, прийнятий Верховною Радою України 

14 лютого 1992 р., Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затверджений 

Постановою Верховною Радою України № 33/95-ВР від 27.01.1995р., постанова 

Кабінету Міністрів України від 05.06.1997р. № 534 “Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури.” Прийняття цих 

документів сприяло збереженню бібліотечної мережі, пошуку додаткових джерел 

фінансування. 

На початок 90-х років в області функціонувало 728 публічних бібліотек, які 

обслуговували 533,2 тис. читачів. Книжковий фонд - 9 млн. 918 тис. прим. 

В 90-х роках в області розпочалася децентралізація бібліотечної мережі: сільські 

бібліотеки передавались на баланс сільських рад, працівники переводились у режим 

неповної зайнятості, у центральних бібліотеках скорочувались відділи, мало коштів 

виділялось на комплектування бібліотечних фондів та передплату періодичних видань. 

1992 рік – децентралізовано бібліотечні системи Бобринецького, Кіровоградського, 

Петрівського, 1995 р. - Олександрівського, 1998 р. – Долинського районів.  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №510 від 30 травня 1997 р. 

“Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками 

в Україні” в області проводиться впорядкування державної бібліотечної мережі 

відповідно до встановлених нормативів. Внаслідок цього в області проходило 

скорочення бібліотек. Мережа публічних бібліотек області на кінець 90-х нараховувала 

599 бібліотек, в т.ч. 7 поліфункціональних закладів. Найбільше бібліотек закрилось в 

Добровеличківському (12), Олександрійському (16), Знам’янському (9), 

Олександрівському (9), Світловодському (10) районах. Всього за період з 1995 по 1999 

рр. в області закрито 104 бібліотечні заклади, кількість читачів зменшилась на 88,3 тис., 

бібліотечні фонди – на 2 млн.428 тис. прим. 

Останнє десятиріччя для публічних бібліотек області стало періодом активних 

змін, трансформацій, нових підходів до визначення своїх основних функцій, 

розширенням партнерських зв’язків. 
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Стратегічними напрямками для подальшої роботи бібліотек на початку третього 

тисячоліття стає правильний вибір пріоритетів, визначених законодавством від 

державного до регіонального рівнів: Указ Президента України від 22.03.2000 р. № 

490/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України”, розпорядження 

голови ОДА “Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних 

документів Кіровоградської області на 2000-2005 рр.” від 15.02 2000 р. № 91-р, “Про 

організацію у публічних бібліотеках збору, зберігання та надання у користування 

інформації з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування” від 12.07.2002 р. №258-р/70-гр, “Про затвердження Програми 

поповнення бібліотечних фондів бібліотек Кіровоградської області на період до 2005 

р.” від 30.07.2002 р. № 283-р. 

Напрямки розвитку бібліотечної галузі області спрямовані на збереження мережі 

бібліотек, запровадження в практику роботи новітніх технологій, збереження та 

поповнення бібліотечних фондів, повного задоволення потреб користувачів. 

Наприкінці 2001 р. в бібліотеках області починають впроваджуватися новітні 

технології. Перші 4 інформаційно-ресурсні центри (подальшому ІРЦ) відкрито на базі 

центральних бібліотек в містах Олександрії, Світловодську, Знам’янці та 

Новоукраїнському районі з безкоштовним доступом до мережі Інтернет. Центри 

відкрито в рамках проекту “Мережа громадянської освіти, підтриманого Національним 

фондом Демократії США.” Проект тривав 10 років, завдяки його реалізації в області 

відкрито 25 інтернет-центрів. Працівники бібліотек навчені працювати з комп’ютерною 

технікою та вести пошук інформації в мережі Інтернет. 

В 2000-х роках в області продовжується процес децентралізації бібліотек 2003 

р.- Новоукраїнський, Голованівський, 2004 р. – Добровеличківський, 

Новомиргородський, 2005 р. – Маловисківський райони. Скорочується мережа б-к: на 

1.01 2008 р. мережа публічних бібліотек області нараховувала 588 б-к, обслужено 439,5 

тис. читачів, видано 8 млн.737 тис. прим., книжковий фонд-7 млн.684тис. прим. 

Активізується процес автоматизації бібліотек області. На кінець 2007 

комп’ютерна техніка функціонувала в усіх центральних районних та міських 

бібліотеках, створюються електронні бази даних, власні веб-сайти, розпочинається 

робота зі створення єдиного кооперативного краєзнавчого каталогу. 7 бібліотек області 

(Петрівський, Вільшанський, Голованівський, Новоукраїнський райони, міст 

Олександрії, Кіровограда, Світловодська) придбали програмне забезпечення ІРБІС. 

Розширюється спектр інформаційних послуг і продуктів, що пропонуються 

користувачам: фактографічні бази даних із соціальних, правових питань, місцевого 

самоврядування, культурного життя, краєзнавства. В регіонах області створені центри 

регіональної інформації, які забезпечують доступ населення до документів місцевої 

влади. На 1.01 2007 р. в області діяло 484 центри, в т. ч. 449 у сільській місцевості. 

Протягом 2008-2009 рр. публічні бібліотеки області здійснюють стратегію 

переходу від традиційної книгозбірні до динамічного центру інформації. Поступово 

збільшується парк комп’ютерної техніки. На кінець 2009 р.- 66 б-к області мали 

комп’ютерну техніку (128 комп’ютерів) в т. ч.- 8- в сільських бібліотеках.  

У 2008 році на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21 лютого 

2008 року № 9220/1/-08 щодо участі України у міжнародному проекті “Глобальні 

бібліотеки” проведено соціологічне дослідження стану готовності бібліотек у 

Кіровоградській області. 
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У 2010 р. – мережа б-к скоротилась на 3 бібліотеки. Бібліотечне обслуговування 

населення області здійснювали 583 публічні б-ки, обслужено 411,7 тис. користувачів, 

видано 8 млн. 068 тис. прим., книжковий фонд – 7 млн. 204 тис. прим. 

Важливою подією цього року для б-к області став перший за роки Незалежності 

обласний форум сільських бібліотекарів Кіровоградщини. Форум став підсумком 

обласного огляду-конкурсу “Краща сільська бібліотека Кіровоградщини” 

З вересня 2010 року розпочалась робота над реалізацією проекту ”Розвиток і 

підтримка мережі громадянської освіти Кіровоградської області” до якого було 

залучено 25 ІРЦ області. 

Працівники Новоукраїнської ЦРБ та м. Олександрії стали першими 

переможцями конкурсу масштабного проекту, фінансованого фондом Білла і Мелінди 

Гейтс у рамках програми “Глобальні бібліотеки”. 

2011 рік – робота бібліотек області спрямована на виконання Законів України 

“Про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (зі змінами), Розпорядження 

голови Кіровоградської ОДА “Про затвердження плану заходів щодо розвитку 

бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-2015 рр.” від 29 листопада 2009 

р. №910-р, Програми розвитку Кіровоградської області на 2011-2015 роки 

“Центральний регіон – 2015”. 

Проведена оптимізація бібліотечної мережі – 8 закладів закрито. В умовах 

децентралізації працює 11 бібліотечних систем (2011 р. - децентралізована 

Новоархангельська ЦБС). Продовжується тенденція до скорочення бібліотечних 

працівників, переведення їх у режим неповної зайнятості. 

Працівники бібліотек області активно шукають альтернативні джерела 

поповнення фондів: співпрацюють з працівниками місцевого бізнесу, різними 

благодійними фондами. 

Набуває активного розвитку проектна діяльність. Протягом останніх років 

бібліотеками реалізовано понад 50 проектів соціального спрямування. 

Отримують перемогу у Всеукраїнській програмі “Бібліоміст” бібліотеки 

Долинського, Маловисківського, Олександрівського, Олександрійського районів, м. 

Світловодська, м. Кіровограда. Доступ до мережі Інтернет мають 78 бібліотек, з них 28 

у сільській місцевості, створено 41 Інтернет-центр. 

 

Сучасний стан (на 1.01.2013 р.) 

Населення області обслуговують 1212 бібліотек всіх систем і відомст, в . т.ч. 

публічних - 578, в т.ч. 3 – обласні, 465 сільських бібліотек. 

В області функціонують 12 централізованих бібліотечних систем, які 

об’єднують 221 бібліотеку, 13 децентралізованих - 354 бібліотеки. 

Сукупний книжковий фонд бібліотек всіх систем і відомств – 17 млн. 619 тис. 

прим., в т.ч. 7 млн. 905 тис. прим. - публічні бібліотеки, з них 1 млн. 074 тис. прим. - 

обласні бібліотеки. 

Щорічно бібліотеки всіх систем і відомств обслуговують: 608,1 тис. 

користувачів, в т. ч. 447,8 тис. публічні бібліотеки, з них 65,5 тис. обласні бібліотеки, 

яким видається 13 млн. 304 тис. прим., в т.ч. 8 млн. 601 тис. прим. публічні бібліотеки, з 

них 1 млн. 306 тис. обласні бібліотеки. 

Загальна кількість відвідувань: 4 млн. 619 тис., в т. ч.745 тис. - обласні 

бібліотеки. 
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В бібліотеках області працює 1042 бібліотечних працівники, в т. ч. 216 - в 

обласних, 489 - в сільських. 

Забезпечується безперервна система підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників області шляхом проведення семінарів, практикумів, тренінгів, майстер-

класів, конкурсів професійної майстерності, Днів сільського бібліотекаря та Форумах 

сільських бібліотекарів. Керівники бібліотек області беруть участь у Міжнародних 

науково-практичних конференціях, форумах, ярмарках. На базі КЗ “ОУНБ ім. Д. І. 

Чижевського” в рамках Всеукраїнської програми “Бібліоміст” створено Регіональний 

тренінговий центр з підвищення кваліфікації бібліотекарів області за навчальними 

модулями. 

Основні напрями діяльності бібліотек області: заходи, спрямовані на збереження 

мережі бібліотек, оновлення матеріально-технічної бази, збереження та поповнення 

бібліотечних фондів, запровадження в практику роботи бібліотек новітніх технологій, 

інноваційних форм роботи, розширення спектру інформаційних послуг, створення 

та відкриття нових Інтернет-центрів, забезпечення рівноправного доступу до 

інформації всіх верств населення, проведення культурно-просвітницьких заходів, 

розвиток проектної діяльності, забезпечення безперервною освітою бібліотечних 

кадрів, створення соціокультурного середовища для місцевих громад регіону, 

створення позитивного іміджу бібліотеки. 

Сьогодні бібліотеки області продовжують працювати над виконанням 

Розпорядження голови Кіровоградської ОДА “Про затвердження плану заходів щодо 

розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-2015 рр.” від 29 

листопада 2009 р. №910-р, на виконання Доручення №01.27/322/1 від 27 вересня 

2012 року щодо запровадження діяльності Вищих Народних Шкіл на території 

Кіровоградської області, обласної Програми розвитку Кіровоградської області на 

2011-2015 роки “Центральний регіон – 2015”. 

Вагомий внесок в діяльність бібліотек області зробили:  

Дробен Галина Михайлівна, директор Гайворонської ЦБС з 1963 по 1997 рр., 

нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю “За трудову відзнаку”; 

Грицай Зоя Степанівна, завідуюча бібліотекою-філією №15 с. Мощенне 

Гайворонського району з 1977 по 1989 рр., заслужений працівник культури України; 

Городецька Жанна Феодосіївна, директор Олександрійської МЦБС з 1982 року 

по теперішній час. Нагороджена орденом “Знак пошани”, орденом княгині Ольги Ш 

ступеня; 

Сокуренко Катерина Павлівна, директор Світловодської районної бібліотеки з 

1988 по теперішній час, заслужений працівник культури України;  

Полоз Наталя Миколаївна, завідуюча Диківською бібліотекою-філією 

Знам’янського району, заслужений працівник культури України, працює з 1978 року по 

теперішній час; 

Могильна Неоніла Федорівна, завідуюча Пантазіївською бібліотекою-філією 

Знам’янського району з 1953 по 1997 рр., нагороджена орденом Трудового Червоного 

Прапора, заслужений працівник культури України. 
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Список публікацій про роботу бібліотек області: 

 

1. Активна підготовка до державних свят // Західний регіон . - 2011. - 

13 серпня. - С. 2 

В усіх бібліотечних закладах та в музеї Вільшанського району проводяться 

виховні години та триває активна підготовка до Дня Прапора України та Дня 

Незалежності України. 

 

2. Бевзенко, Галина. 

"Світло отчого дому" : до 100-річчя письменника В.Козаченка / Галина 

Бевзенко // Колос. - 2013. - 2 квітня. - С. 1 : фот. 

Про захід, який пройшов в районній бібліотеці за участю тих, хто знав особисто 

письменника або вивчав його творчість. 

 

3. Бібліокінофест: олександрійці серед переможців! // Городской 

курьер. - 2012. - 31 мая. - С. 5 

Відео Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи, автором 

якого є Троцюк Тетяна Володимирівна, стало одним із 10 фіналістів переможців 

конкурсу із 103 претендентів з усієї України. 

 

4. Васильєв С. 

"А может, не было войны..." / С. Васильєв // Маловисківські вісті. - 

2013. - 11 травня. - С. 1 : фото 

Стаття про захід, який відбувся у центрі громадської активності центральної 

районної бібліотеки за ініціативи районної ради та підтримки районної ради ветеранів 

війни, керівництва та працівників бібліотеки та участі ветеранів війни, молоді, 

присвячений 68 річниці Перемоги. 

 

5. Відродити моральність допоможе віра // Придніпров'я. - 2013. - 27 

липня. - С. 2 

Про проведення в Онуфріївській районній бібліотеці круглого столу на тему: 

"Відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі - свято торжества Української 

державності, її європейської ідентичності, духовного і культурного злету" за участі 

представників адміністрації району, керівників християнських конфесій, 

громадськості. 

 

6. Вікторова Н. 

Пріоритетний напрямок діяльності бібліотек / Н. Вікторова // 

Гайворонські вісті. - 2012. - 13 березня. - С. 2 

Про проведення семінару-практикуму для бібліотечних працівників району 

"Бібліотека і молодь: пошук ідей, майстерність, співпраця". 

 

7. Владова Т. Публічні бібліотеки регіону як осередки сприяння 

розвитку і збереженню культур національних і етнічних груп населення / Т. 

Владова [З досвіду роботи Вільшанської ЦБС Кіровоградської області] // 

Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 33-36 
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8. Галата Т. 

Громадські приймальні для захисту прав малозабезпечених верст 

населення / Т. Галата // Сільський вісник. - 2011. - 5 березня. - С. 9 

Про роботу громадських приймалень з надання безкоштовної правової 

допомоги малозахищеним верствам населення. 

 

9. Гладка Н. 

Бібліотека сьогодні / Н. Гладка // Долинські новини. - 2012. - 29 

вересня. - С. 3 

26 вересня бібліотечні працівники Кіровоградщини, в тому числі бібліотекарі 

Долинського району, зібралися на Форум бібліотечних працівників Кіровоградщини. 

 

10. Дорош А. 

Від Олександрійщини до Європи / А. Дорош // Сільський вісник. - 

2013. - 8 червня. - С. 3 : фото 

Про виставку-ярмарок страв країн ЄС, яка відбулася в центральній районній 

бібліотеці ім.Д.Чижевського і присвячена Дню Європи. 

 

11. Заремба Л. 

Сучасна бібліотека: правова освіта громадян / Л. Заремба // 

Новомиргородщина. - 2013. - 25 травня. - С. 6 

Про масові заходи, які проводить Новомиргородська ЦРБ на правову тематику. 

 

12. Зуділова О. (директор ЦБС). 

Бібліотечне краєзнавство - шлях до об'єднання громади / О. Зуділова 

// Новгородківські вісті. - 2013. - 12 липня. - С. 3 : фото 

На базі центральної районної бібліотеки відбулася творча майстерня для 

працівників сільських бібліотек на тему: "Бібліотечне краєзнавство - шлях до 

об'єднання громади". 

 

13. Іванова М. 

Чим більше справ, тим краще / М. Іванова // Кіровоградська правда. - 

2013. - 14 травня. - С. 6 

Стаття про бібліотекаря Ткаченко Тетяну, її діяльність та участь у проектах, 

профспілкове життя. 

 

14. Інформація без меж // Вісник Голованівщини. - 2012. - 18 лютого. - 

С. 1 

Про перемогу бібліотечних закладів нашого району у конкурсі від програми 

"Бібліоміст". 

 

15. Кузьміна, Вікторія Олександрівна (Бібліотекар відділу 

обслуговування центральної районної бібліотеки). 

Репродуктивне здоров'я: турбота про жінку - впевненість у майбутньому 

/ В.О. Кузьміна, С. О. Семенова // Новоукраїнські новини. - 2013. - 6 квітня. - С. 
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4 : Фото. 

В рамках реалізації проекту Обласної інформаційної служби з актуальних 

питань жіноцтва (ОЖІС, м. Кіровоград) «Турбота про жінку – впевненість у 

майбутньому!», бібліотекарі центральной районной бібліотеки провели годину 

здорового способу життя «Репродуктивне здоров'я. Ранні статеві стосунки» з учнями 

«ДНЗ ПТУ №40» щодо питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї. 

 

16. Любомська Л. 

Збережімо нашу планету зеленою і квітучою / Л. Любомська // Слово і 

час. - 2013. - 21 травня. - С. 4 

В Синьківській сільській бібліотеці пройшов день інформації з метою 

бережного ставлення до природи та розширення знань з екологічної тематики. 

 

17. Мартиненко Т. 

Пенсіонери - за парту! / Т. Мартиненко // Трудова слава. - 2012. - 27 

жовтня. - С. 3 

Нещодавно при центральній районній бібліотеці розпочала роботу Вища 

народна школа. Про мету діяльності, цілі і завдання, які стоять перед нею, йдеться в 

статті. 

 

18. Маруценко Ю. 

Библиотеки в микрорайонах пользуются популярностью / Ю. 

Маруценко // Ведомости Плюс. - 2010. - 3 сентября. - С. 2 

На прес-конференції начальник відділу культури та туризму Кіровоградської 

міської ради Барабуля М. І. та директор МЦБС Тимків С. розповіли про роботу 

бібліотек міста. 

 

19. Найда Ю. 

В колі мудрих провідників книги / Ю. Найда // Придніпров'я. - 2013. - 2 

березня. - С. 7 

Стаття-подяка студентки ІІІ курсу спеціальності "Бібліотечна справа" КВНЗ 

"Олександрійське училище культури" сумлінним майстрам бібліотечної справи - 

колективу районної бібліотеки за допомогу у закріпленні теоретичних знань 

практикою під час проходження нею професійної практики. 

 

20. Олександрійські бібліотеки отримають 24 комп’ютери для 

бібліотек-філій // Городской курьер . - 2013. - 2 мая. - С. 2 

Олександрійські бібліотеки отримали перемогу у п’ятому раунді конкурсу з 

організації нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до Інтернет. 

 

21. Павелко Л. 

Запрошуємо на буккросинг / Л. Павелко // Честь хлібороба. - 2011. - 21 

лютого. - С. 3 

Ініціативу з впровадження буккросінгу на Кіровоградщині підтримано у 

Бобринці, тут створено пункт на базі районної бібліотеки. 
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22. Перший "випуск" у Вищій школі // Маловисківські вісті. - 2013. - 5 

червня. - С. 2 

В статті розповідається про урочисте зібрання, по завершенню навчального 

року, слухачів Вищої народної школи для дорослих, яка діє при районній бібліотеці. 

 

23. Семенова С. 

Академія здоров'я успішної людини / С. Семенова, В. Кузьміна // 

Кіровоградська правда. - 2013. - 11 червня. - С. 7 : фото 

В статті розповідається про проект "Академія здоров'я успішної людини", який 

був реалізований в Новоукраїнській центральній районній бібліотеці. 

 

24. Ткач О. 

Бібліотечна кав'ярня запрошує / О. Ткач // Слово і час. - 2013. - 13 

липня. - С. 4 : фото 

Стаття про бібліотечний захід для любителів кави, який провела районна 

бібліотека для дорослих. 

 

25. Ткачук В. 

Майбутнє починається в сучасній бібліотеці / В. Ткачук // 

Гайворонські вісті. - 2013. - 12 лютого. - С. 2 

Про роботу Гайворонської ЦБС в проекті "Бібліоміст". 

 

26. Троцюк Т. 

Библиотекари города выиграли юбилейный грант / Т. Троцюк // 

Городской курьер. - 2010. - 7 октября. - С. 5 

Про отримання гранту Олександрійською центральною бібліотечною системою 

від фонду Білла та Мелінди Гейтс, найкрупнішого в світі благодійного фонду. 

 

27. Фоміченко, Віра. 

Хто нині переймається життям сільських бібліотек / Віра Фоміченко // 

Зорі над Синюхою. - 2012. - 25 лютого. - С. 2 

Бібліотекар Березовобалківської бібліотеки В. Фоміченко розповідає про 

доброчинні подарунки, які отримала її бібліотека.  

 

28. Ходаченко, Віта. 

У клубі "Моральність і право" / Віта Ходаченко // Сільське життя 

(Добровеличківський р-н). - 2013. - 9 березня. - С. 4 : фот. 

21 лютого в районній бібліотеці для дорослих відбулося засідання клубу, 

присвячене Дню захисника Вітчизни. На засідання був запрошений представник 

міжрайонного військкомату Приходько М.П. та учні 10-х класів Добровеличківського 

НВК "ЗОШ № 2 - гімназія". 

 

29. Шарова Надія 

Маємо новий ноутбук / Надія Шарова // Колос. - 2013. - 16 березня. - С. 

2 : фот. 

Про поліпшення технічної бази книгозбірні - появи нового комп'ютера. 
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30. Швець Т. (провідний бібліотекар районної бібліотеки). 

Конкурс професійної майстерності / Т. Швець // Вісті Світловодщини. - 

2012. - 17 серпня. - С. 5 : Фото 

Про районний конкурс серед сільських бібліотекарів "Кращий за професією". 

 

31. Шестакова Н. 

Комп'ютерні курси - для всіх! / Н. Шестакова // Світловодськ вечірній. - 

2013. - 14 лютого. - С. 8 

Публікація про комп'ютерні курси, які проводяться в Світловодській ЦМБ в 

рамках програми "Бібліоміст". 

 

 

Показники роботи публічних бібліотек області 1990 – 2012 рр. 

 

Рік Мережа Користувачі Книговидача 

тис. прим. 

Книжковий 

фонд тис. 

прим. 

1990 726 530,3 10687,5  9087,6 

1991 728 533,2 10696,08 9918,80 

1992 718 523,3 10444,56 9753,04 

1993 715 522,5 10581,53 9633,56 

1994 714 525,1 10582,18 9488,37 

1995 703 525,2 10577,86 9382,78 

1996 697 508,8 9756,38 9274,98 

1997 609 458,2 8282,20 8989,76 

1998 599 436,6 7953,57 8760,36 

1999 599 438,2 10577,88 8561,35 

2000 598 436,0 8333,58 8458,80 

2001 600 449,5 8770,45 8315,88 

2002 600 453,8 8926,81 8234,75 

2003 601 455,6 9075,74 8080,51 

2004 595 448,4 8935,90 7978,22 

2005 592 445,9 8899,2 7826,28 

2006 589 443,8 8807,2 7771,02 

2007 588 439,5 8737,83 7684,08 

2008 588 435,4 8664,5 7565,14 

2009 586 420,9 8315,57 7375,85 

2010 583 411,7 8068,38 7204,56 

2011 575 391,5 7597,20 6972,67 

2012 575 382,3 7295,77 6830,91 
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Т.Федорова, 

заступник директора  

з наукової роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

 

Методична функція ОУНБ: засоби реалізації та виклики сьогодення 
 

(звіт за 2013 рік) 

 

Мабуть, в історії бібліотечної справи ще не було періоду, коли питання 

необхідності постійних змін, запровадження інновацій, врахування ситуації у 

суспільстві та житті конкретної громади стояли б перед бібліотеками так гостро, як 

нині. І саме тому життя бібліотечної спільноти зараз набуває нової якості: тепер 

важливим є не тільки й не стільки фіксація певного позитивного досвіду для 

використання у невизначеному майбутньому, але творчий пошук відповідей на виклики 

сьогодення в умовах дефіциту часу та, зазвичай, ресурсів. Отже, постійний обмін 

знаннями та досвідом, невтомний пошук нових ідей – умова успішної діяльності 

сучасних бібліотек. 

За таких обставин роль ОУНБ як методичного центру регіону набуває 

особливого значення. Адже методична робота обласної бібліотеки є додатковим 

критерієм якості її власної щоденної діяльності, своєрідним «дзеркалом», у якому 

кожен захід чи напрямок роботи виступає у новій ролі: стає предметом вивчення та 

прикладом для наслідування.  

В умовах нинішнього стану розвитку комунікативних технологій та активного 

використання бібліотеками соціальних мереж, електронних ЗМІ тощо процес 

«методичного впливу» окремої бібліотеки є більш широким та менш формальним, ніж 

у зовсім недавньому минулому. Тому, говорячи про методичну діяльність ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського, ми маємо на увазі як цілеспрямовану, певним чином організовану 

роботу у даному напрямку, так і опосередкований вплив досвіду методичного центру 

на бібліотечну спільноту, передусім, у власному регіоні. Ці обставини мають стати для 

кожного структурного підрозділу нашої бібліотеки додатковим стимулом підвищення 

якості власної роботи. 

В діяльності ОУНБ ім.Д.І.Чижевського на даному етапі зберігають актуальність 

такі аспекти науково-методичної діяльності: 

- вивчення стану та результатів роботи мережі бібліотек області. Визначення 

тенденцій розвитку бібліотечної галузі регіону; 

- підвищення фахової спроможності та сприяння покращенню ресурсної бази 

ОУНБ та бібліотек області; 

- робота в напрямку розвитку ініціативності й підвищення мотивації 

бібліотечних працівників;  

- узагальнення та поширення кращого досвіду роботи серед бібліотек області 

та поза її межами. Методично-консультативна підтримка. 

Провідна роль в організації методичної роботи ОУНБ належить науково-

методичному відділу. Проте, широке залучення до цієї роботи працівників інших 

структурних підрозділів бібліотеки дає можливість найбільш фахово вирішувати кожну 

конкретну поставлену задачу та у повній мірі реалізувати функції обласної бібліотеки 

як регіонального методичного центру. 

 

Вивчення стану та результатів роботи мережі бібліотек області. Визначення 

тенденцій розвитку бібліотечної галузі регіону  
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Важливими завданнями науково-методичного відділу були аналіз результатів 

роботи бібліотек області у 2012 році, узагальнення статистичних даних Державної 

статистичної звітності, підготовка форм звітності, удосконалення управління 

бібліотечною справою в регіоні, вивчення діяльності бібліотек з різних аспектів роботи. 

Джерелом отримання інформації була перш за все звітна документація бібліотек 

області. У 2013 році було збережено мережу бібліотек області, яка нині налічує 578 

закладів, з них 465 – сільських бібліотек. Станом на 1 січня 2014 року обсяг 

бібліотечного фонду області складає 7741,72 тис. документів, що на 163,18 тис. 

документів, або на 2,1 %, менше, ніж на 2012 рік (7904,9 тис. документів).  

Бібліотеки Кіровоградщини активно працюють на підвищенням рівня 

автоматизації, Із загальної кількості бібліотек області 170 закладів (29,4 %), мають 

комп’ютерну техніку, що на 6,4 % вище, ніж у 2012 році, у тому числі 84 заклади, (18 

%), – у сільській місцевості (на 7 % вище, ніж у 2012 році).  

Загальна кількість комп’ютерної техніки у бібліотеках області становить 647 

одиниць, що на 16 % вище, ніж на 2012 рік), у тому числі 144 комплекти техніки – у 

сільській місцевості (2012 рік – 85 комплектів). 

Доступ до мережі Інтернет мають 129 публічних бібліотек (22 %), що на 2% 

вище порівняно з 2012 роком, у тому числі: всі центральні районні (міські) бібліотеки 

та 49 (11 %) – у сільській місцевості (2012 рік – 31 бібліотека у сільській місцевості). 

За підсумками роботи бібліотек області підготовлено короткі інформаційно-

аналітичні матеріали по кожному району.  

Фахівцями відділів ОУНБ проаналізовані основні напрямки роботи бібліотек 

області і підготовлені відповідні інформаційно-аналітичні матеріали:  

- ”Використання традиційних та інноваційних форм інформаційно-

бібліографічного обслуговування” (інформаційно-бібліографічний відділ); 

- „Краєзнавча діяльність бібліотек області” (відділ краєзнавства); 

- „Аналіз роботи бібліотек області з популяризації сільськогосподарської 

літератури серед населення” (відділ документів з економічних, технічних та 

природничих наук); 

- „Діяльність бібліотек області з правової освіти населення” (відділ 

обслуговування користувачів) .  

 

На розширене засідання колегії управління культури і туризму 

облдержадміністрації подавались дані за підсумками роботи бібліотек області у 2012 

році про стан мережі бібліотечних закладів, бібліотечних фондів, інформатизацію, 

матеріально-технічну базу, завдання на 2013 рік. Підготовлені довідки за напрямками: 

”Бібліотечні фонди: реалії та шляхи подальшого формування і використання”, 

„Статистичний аналіз діяльності бібліотек всіх систем і відомств за 2012 рік.” 

 На базі мережі бібліотек області відбувалося вивчення стану забезпечення 

міського населення України публічними бібліотеками. Дослідження покликане вивчити 

реальний рівень охоплення бібліотечним обслуговуванням міського населення, 

визначити, в якому стані знаходяться міські книгозбірні. 

.  

Підвищення фахової спроможності та сприяння покращенню ресурсної бази 

ОУНБ та бібліотек області 

Основними засобами вирішення цього завдання виступали: участь у навчально-

методичних заходах всеукраїнського та міжрегіонального рівня працівників ОУНБ; 

ініціювання та організація загальнообласних методичних і науково-практичних заходів; 

організація творчих занять для колективу бібліотеки; реалізація проектних ініціатив в 

партнерстві громадськими організаціями та сприяння залученню до проектної 

діяльності бібліотек області. 
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Протягом року 18 працівників бібліотеки стали учасниками 48 заходів 

(тренінгів, семінарів, шкіл, курсів з різних напрямків бібліотечної та громадської 

роботи). Отримані знання та навички вони не лише використовують у практичній 

роботі, але й транслюють на колектив ОУНБ під час творчих звітів та навчальних 

занять. 

Своєрідним засобом методичного впливу є і проведення екскурсій бібліотекою 

для фахівців бібліотечної справи. У 2013 році відбулося 14 таких заходів для понад 200 

осіб. 

В рамках заходів з безперервної освіти в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського проведено 

обласний семінар-практикум «Використання традиційних та інноваційних форм 

інформаційно-бібліографічного обслуговування». У програмі семінару: повідомлення за 

темами ”Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек: сучасні пріоритети та 

аспекти” та “Адвокація: невід’ємна частина діяльності кожної бібліотеки”; аналіз 

роботи бібліотек області “Використання традиційних та інноваційних форм, 

інформаційно-бібліографічне обслуговування”; презентації нових електронних сервісів 

ОУНБ та електронної бази даних “Персоналії Кіровоградщини"; знайомство з новими 

сервісами Інтернет-ресурсів та засобами популяризації послуг бібліотек шляхом 

використання блогів, представленням у соціальних мережах; практичні заняття щодо 

опису книг та створення електронної бази даних “Книги”; презентація проекту 

“Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування” та навчальний тренінг за 

проектом. 

Сформувати нове, сучасне обличчя бібліотеки мала на меті школа професійної 

майстерності „Формуємо власний імідж”. 

Наймасштабнішою подією року стала міжнародна науково-практична 

«Трансформація бібліотечного простору – шлях до „Відкритої бібліотеки”». Тематика 

й формат роботи конференції були насиченими і різноманітними. Зокрема, були 

всебічно розкриті питання таких блоків: 1)відкритість сучасної бібліотеки до 

суспільних потреб, ініціатив, нових ідей та партнерства; 2)трансформація фізичного 

простору бібліотек як інформаційних, культурних і комунікативних центрів. 

Учасниками заходу були не лише фахівці бібліотечної справи, але й дизайнери, 

архітектори, представники громадського сектору, письменники. 

Протягом року приділялась увага підвищенню фахового рівня працівників 

сільських бібліотек. Для бібліотекарів Кіровоградського, Маловисківського району та 

Гайворонської, Ульяновської, Устинівської ЦБС проведені майстер-класи за участі 

фахівців обласних бібліотек. Під час майстер-класів працівники сільських бібліотек 

отримали консультації щодо роботи з бібліотечним фондом, сучасних послуг, які 

надають сільські бібліотеки місцевому населенню, сучасної української літератури, 

роботи з довідково-бібліографічним апаратом сільської бібліотеки; проведені тренінги 

з екологічної просвіти населення, написання проектних заявок. 

В листопаді 2013 р. проведено День сільського бібліотекаря у комунальному 

закладі „ОУНБ ім. Д.І.Чижевського”. Під час заняття працівники сільських бібліотек 

ознайомились з інноваційним досвідом бібліотек області, діяльністю вищих Народних 

Шкіл, взяли участь у майстер-класі „Створи сувенір своїми руками”.  

  

Робота в напрямку розвитку ініціативності й підвищення мотивації 

бібліотечних працівників;  

Дієвим засобом стимулювання ініціативності, підвищення мотивації 

бібліотечних працівників щодо запровадження в практику роботи бібліотек нових 

послуг, інноваційних форм роботи є створення ситуацій здорової конкуренції, 

елементів змагання. На практиці таке стимулювання здійснюється через організацію 

конкурсів та ярмарків інновацій. 
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В квітні-серпні 2013 року відбувся обласний конкурс бібліотечних інновацій 

„Центральна бібліотека: модернізація діяльності в контексті часу”. На 

регіональному рівні були визначені кращі бібліотечні інновації, які були подані на 

обласний Ярмарок бібліотечних інновацій.  

Обласний Ярмарок бібліотечних інновацій відбувся 30 жовтня 2013 року в 

рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація бібліотечного 

простору – шлях до „Відкритої бібліотеки”». 

На Ярмарку були представлені 24 бібліотечні інновації, які можна об’єднати за 

такими групами: 

- інновації з соціального партнерства; 

- з екологічної просвіти населення; 

- проекти з бібліотечного краєзнавства; 

- інновації з використанням інформаційних технологій за програмою 

„Бібліоміст”; 

- інновації з популяризації книги, послуг бібліотеки, організації змістовного 

дозвілля влітку (найчисельніша група); 

- правової освіти; 

- бібліотерапії; 

- безперервної освіти. 

Переможцями стали: Гайворонська центральна районна бібліотека перше місце 

за інновацію „Центральна бібліотека: модернізація діяльності у контексті часу”; 

Знам’янська центральна універсальна бібліотека (друге місце за програму „Бібліотечне 

літо”); Новгородківська центральна районна бібліотека (третє місце за інновацію еко-

марафон „Хочу жити у чистому світі”) та Новоукраїнська ЦРБ (третє місце за „Кращий 

бібліотечний проект”).  

Також були відзначені: Олександрійська ЦРБ (за інновацію „Відеомесідж з 

бібліотеки”) і Вільшанська центральна районна бібліотека для дорослих ім.Л.Горячко 

(за проект „Збереження творчої спадщини та історичної пам’яті болгарського народу”). 

Ярмарок став важливим етапом на шляху модернізації інформаційного сервісу, 

продемонстрував інноваційні досягнення та здобутки бібліотек. 

Працівники бібліотек області взяли участь і у Міжрегіональному Ярмарку 

бібліотечних інновацій „Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє”, який 

відбувся у м. Вінниця 31 липня – 1серпня 2013 року за програмою „Бібліоміст”. На 

Ярмарку були представлені експозиції Вільшанської центральної районної бібліотеки, 

Новоукраїнської центральної районної бібліотеки; Марфівської сільської бібліотеки 

Долинського; Маловисківської районної бібліотеки; Кіровоградської центральної 

міської, Гайворонської ЦРБ. 

Представники Маловисківського, Олександрівського, Олександрійського 

районів, м. Кіровограда взяли участь у Національному Ярмарку бібліотечних інновацій 

„Сучасна бібліотека: рухаємось вперед”, що відбувся у м. Києві 24-25 вересня 2013 

року. 

 Бібліотеки краю здобули й перемоги у конкурсі бібліотечного відео 

„БібліоКінофест 2.0” в рамках програми „Бібліоміст” (Світловодська, Кіровоградська 

міські ЦБС, Березівська сільська бібліотека-філія Олександрійської районної ЦБС).  

Поряд з інноваційними формами роботи належна увага приділялася й 

традиційним видам діяльності. Зокрема, бібліотеки області взяли участь у 

Регіональному конкурсі на краще методичне та бібліографічне видання публічних 

бібліотек Півдня України 2012 – 2013 рр., оголошеного Одеською науковою 

бібліотекою ім. О.М.Горького. Переможцем у номінації „Краще методичне видання” 

визначено Новоукраїнську ЦРБ. 
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Здобутки бібліотек регіону є результатом спільних зусиль і самих учасників, і 

ОУНБ, адже на базі Регіонального тренінгового центру було проведено 87 тренінгів для 

майже 700 бібліотечних працівників.  

 

Участь у проектній діяльності. 

Стандартом роботи сучасної бібліотеки є активна участь у проектній діяльності. 

ОУНБ в якості методичного центру свого регіону намагається одночасно як 

поширювати дію проектних ініціатив на райони області, так і активізувати бібліотеки 

регіону до напрацювання та реалізації ідей власних проектів. І своїм завданням ми 

вбачаємо передусім підвищення фахової спроможності бібліотечних працівників. 

Так, за в рамкаї дії Всеукраїнської програми „Бібліоміст” проводились виїзні 

тренінги за темою „Інтелектуальна свобода та доступність інформації в 

демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника” для працівників 

Голованівського, Гайворонського, Бобринецького, Кіровоградського районів, а також – 

дистанційне навчання для працівників бібліотек міст Олександрії, Світловодська, 

Долинського району.  

Важливе значення для успішної реалізації корисних для місцевих громад 

проектних ініціатив має розвиток партнерства з громадськими організаціями. ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського демонструє досвід вдалої співпраці з Обласною інформаційною 

службою з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) та стимулює бібліотеки регіону до 

створення НГО при бібліотеках і пошуку партнерів серед громадськості на місцях.  

На виконання Плану дій із впровадження в Україні ініціативи „Відкритий Уряд 

ОУНБ було реалізовано проектну ініціативу „Публічні бібліотеки – мости до 

електронного урядування”. З квітня по серпень 2013 року за підтримки програми 

„Бібліоміст” на базі Регіонального тренінгового центру обласної бібліотеки спільно з 

ОЖІС відбулось 25 тренінгів, під час яких підвищили свій фаховий рівень 250 

бібліотекарів області. В 2014 році в області буде продовжено впровадження цієї 

ініціативи: Олександрійська центральна районна бібліотека планує проведення 

тренінгів з тематики електронного урядування для мешканців свого району. 

У реалізації проекту „Турбота про жінку – впевненість у майбутньому”, який 

передбачає надання інформації громадянам області з репродуктивного здоров’я, беруть 

участь бібліотеки, які створили власні громадські організації (Бобринецький, 

Гайворонський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, 

Світловодський райони, міста Знам’янка та Світловодськ). Проект реалізується у 

співпраці бібліотек і громадських організацій. До участі у проекті у жовтні 2013 року 

приєднались нові бібліотеки-учасниці: Долинська, Устинівська, Петрівська, 

Маловисківська, Кіровоградська районна. 

 За проектом зі створення „Гарячої лінії” на допомогу постраждалим від 

насильства в сім’ї”, за підтримки Українського Жіночого Фонду, працівники 

методичного відділу розповсюдили інформаційно-просвітницькі матеріали серед 

бібліотечних працівників області. 

  

Узагальнення та поширення кращого досвіду роботи серед бібліотек області 

та поза її межами. Методично-консультативна підтримка. 

Відповідно до Плану роботи управління культури і туризму 

облдержадміністрації працівники методичного відділу ОУНБ беруть активну участь в 

управлінні бібліотечною справою регіону. 

На розгляд колегії управління культури було підготовлено інформацію з питань: 

- діяльність бібліотек області за 2012 рік; 

- обсяг інвестицій за проектною діяльністю бібліотек; 

- довідки щодо роботи бібліотек, Маловисківського, Онуфріївського районів, 

Знам’янської районної, Ульяновської ЦБС.  
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На раді директорів обласних бібліотек розглянуті наступні питання: 

- підсумки роботи мережі бібліотек області у 2012 році та визначення завдань 

на 2013 рік. За результатами засідання прийняті рекомендації, які надіслані до бібліотек 

області; 

- підсумки роботи бібліотек-учасниць програми „Бібліоміст” на раді 

директорів обласних бібліотек „Про розвиток бібліотек Голованівського, Долинського 

районів, Світловодської міської ЦБС за Всеукраїнською програмою "Бібліоміст”. За 

рішенням ради прийняті рекомендації щодо удосконалення роботи по обслуговуванні 

користувачів з використанням інформаційних технологій; 

- діяльність бібліотек Вільшанської ЦБС щодо виконання Закону України” 

Про культуру”. 

Під час роботи міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи відбувся круглий 

стіл „Про підвищення читацької активності в контексті „Концепція державної цільової 

програми підтримки читання на період до 2015 року”.  

З метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області в 2013 

році здійснено 26 виїздів до бібліотек області; відвідано 42 бібліотеки, в т.ч. 21 сільську 

бібліотеку. Проведено комплексне вивчення діяльності бібліотек Ново миргородського 

району, під час якого надавалась методична та практична допомога директору та 

методисту Новомиргородської районної бібліотеки для дорослих.  

Одним з напрямків науково-методичної роботи ОУНБ є підготовка методичних 

матеріалів на основі результатів досліджень та аналізів окремих напрямків діяльності. 

Протягом 2013 року працівниками методичного відділу підготовлені консультації: 

- «Публічні бібліотеки Кіровоградщини: рік 2012»; 

- «Бібліотечні фонди: реалії та шляхи подальшого формування і 

використання»; 

- «Вчитися ніколи не пізно» (про діяльність Вищих народних Шкіл області); 

- «Забезпечення професійного зростання фахового рівня бібліотекарів – 

основа забезпечення іміджу закладу».;  

- «Соціокультурна діяльність як основний напрямок просвітницької місії 

бібліотеки»; 

- «Розвиток бібліотек області за Всеукраїнською програмою „Бібліоміст”». 

  

Для успішної реалізації науково-методичної функції у майбутньому ОУНБ 

планує спрямувати свої зусилля на організацію безперервної освіти фахівців бібліотек 

області, інформатизацію бібліотек, подальший розвитку інформаційно-ресурсних 

центрів, надання методичної та практичної допомоги, широкого залучення творчого 

колективу бібліотеки до методичної діяльності, наукових досліджень, підготовки 

матеріалів для фахових видань. 

У 2014 році планується проведення Обласного Форуму бібліотекарів 

Кіровоградщини; творчої літньої майстерні «Молодий бібліотекар Кіровоградщини»; 

Школи професійної майстерності для завідуючими відділами обслуговування; Дня 

сільської бібліотеки в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського для сільських бібліотекарів 

Знам’янського району. 

Разом з тим, є й певні проблеми, від ефективного вирішення яких залежить 

успішність науково-методичної діяльності ОУНБ: 

- залишається відкритим питання щодо системного підвищення кваліфікації 

кадрів мережі бібліотек області. Особливо гостро воно постає у зв’язку зі згортанням 

програми «Бібліоміст»; 

- рівень володіння комплексом сучасних технологій і навичок є неоднорідним 

навіть в межах колективу ОУНБ. Так само важливим є застосування отриманих знань 

на практиці; 
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- навчально-методичні заходи на базі ОУНБ мають здійснюватися за умов:  

- ширшого залучення працівників усіх структурних підрозділів; 

- мати практичне, прикладне значення та інтерактивну форму; 

- відповідати критеріям якості підготовки кадрів. 

- Відсутні фінансові умови для здійснення виїздів у райони області з метою 

комплексного дослідження ситуації (відвідування сільських бібліотек, спілкування з 

місцевими органами влади і самоврядування, ГО, робота з центральними районними 

бібліотеками, практична допомога тощо). Лобіювання цього питання перед органами 

влади і місцевого самоврядування є важливим завданням бібліотечної галузі регіону. 
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Л.Циганкова, 

завідуюча науково-методичним відділом 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

 

Публічні бібліотеки Кіровоградщини у 2012 році: підсумки діяльності 

та стратегія подальшого розвитку 
 

За останній час в регіоні створена нормативно - правова база, прийняті 

нормативно-правові документи місцевого рівня щодо розвитку бібліотек, над 

виконанням яких бібліотеки працювали у 2012 році. Це - План заходів щодо розвитку 

бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-2015 роки; обласні програми: 

Центральний регіон - 2015 та програма соціально-економічного розвитку на 2012 рік по 

галузі „культура”.  

Мережа бібліотек області нараховує 578 закладів, з них 465 сільських. 252 

бібліотеки (44%) бібліотек об'єднані у 12 ЦС, інші 323 бібліотеки (56%) - самостійні, 

які вийшли із ЦБС. Слід відзначити, що протягом останніх років в області 

продовжується процес децентралізації. Загалом, в області збережено мережу бібліотек. 

У 13 районах, де проведено децентралізацію, збережено мережу самостійних бібліотек. 

Сьогодні основою для бібліотеки стало не просто видача книг, а й робота з 

населенням: соціальна діяльність, надання консультацій, інфораційна допомога. 

Користувачі. 

У 2012 року публічні бібліотеки області обслужили 447,8 тис. користувачів, що 

на 6,4 тис. осіб менше порівняно з 2011 роком. З них сільські бібліотеки охопили 

обслуговуванням 185,0 тис. користувачів, зменшилось на 4,9 тис. осіб. 

Книговидача. 

В цілому по області показник складає 8 млн. 601 тис. 500 документів. Загальний 

обсяг зменшився за звітний рік на 210,01 тис. 

Документовидача у сільських бібліотеках налічує 3 млн. 652 тис. 650 

документів, зменшилась на 110,2 тис. прим.  

Відвідування.  

Важливим показником для бібліотек є відвідуваність їх користувачами, який 

становить 4млн. 619 тис. 400 , за звітний рік він зріс на 647тис. 900. 

Відвідування сільських бібліотек становить 1млн. 426 тис. 200 разів, на 43 

тис.700 зменшилось. 

Наведені показники свідчать про тенденцію щорічного зменшення кількості 

користувачів та книговидач і, поряд з цим, збільшення показника відвідуваності, який 

підкреслює необхідність бібліотек для життя місцевих громад. 

Зниження основних показників роботи бібліотек пояснюється низкою 

об'єктивних причин: зменшенням кількості населення в регіонах, незадовільним станом 

матеріально-технічної бази закладів, низьким показником оновлення бібліотечних 

фондів ( 1,4 % при нормативі 10% ), відсутністю належного рівня комп'ютеризації та 

доступу до мережі Інтернет в бібліотеках, переведенням працівників бібліотек з повних 

ставок у режим неповної зайнятості (наприклад, у Кіровоградському районі у режимі 

вимушеної неповної зайнятості з 49 бібліотекарів працюють 39 осіб, у Знам'янському та 

Світловодському районах - закритті відділи обслуговування. 
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Відсоток обслуговування населення публічними бібліотеками по області в 

цілому складає 44,9%, сільськими бібліотеками-48,8%. 

( Населення області станом на 1.01.12 р.- наявне 1002,4 тис. осіб; постійне - 

996,0 тис. осіб. -// Статистичний щорічник Кіровоградської області за 2011 рік. - С.313). 

Бібліотечний фонд. 

Основним фактором, що впливає на забезпечення інформаційних потреб 

користувачів, а, відповідно, і авторитет бібліотек, серед місцевого населення є якість 

бібліотечних фондів.  

Обсяг загального бібліотечного фонду області щороку зменшується. 

На кінець 2012 року він нараховував 7 млн. 904 тис. 940 документів (зменшився 

на 365 тис.320 примірників). Надходження за 2012 рік складає 109,55 тис. документів, в 

середньому одна бібліотека області отримала 189 книг, проти 205 у попередньому році. 

Надходження сільських бібліотек складає 47,19 тис. документів (зменшилось на 850 

прим.), одна сільська-101 прим..  

Відсоток оновлення бібліотечного фонду за 2012 рік становить 1,4%, 

знизився на 0,1 % у порівнянні з попереднім роком.  

Щоб визначити реальний відсоток надходження нової літератури, ОУНБ 

здійснено дослідження книг за роками видань, які надійшли до бібліотек протягом 2012 

року. В результаті отримані такі дані: 1950-1980 роки видання – 3,2%, 1980- 1990 роки 

– 10,5%, 1990-2000 роки – 6,6%, 2000-2007 роки – 15,3%, 2008 р. – 3%, 2009р. – 4,6%, 

2010р. – 12%, 2011р. – 22,1%, 2012р. – 22,6%. Наведені цифри свідчать, що більша 

частина книг видана у 2008-2012 роках – 64,3%, проте ще значний відсоток (20,3%) 

становлять книги, видані до 2000 року. Ці книги надійшли з обмінно-резервних фондів 

бібліотек, отримані від читачів взамін загублених, подаровані. Сподіваємось, що ці 

книги задовольняють запити і потреби користувачів.  

Для поповнення бібліотечних фондів використовувались альтернативні джерела 

комплектування, серед яких і благодійні фонди. Наприклад, бібліотеки Петрівського 

району отримали з Благодійного фонду “Україна-3000” 285 примірників на суму 7900 

грн., з обмінних фондів Національної бібліотеки для дітей - 407 прим. на суму 

23999грн. 

Бібліотеки Добровеличківського району отримали з обмінних фондів 

Національної парламентської бібліотеки 2273 прим., Олександрійського -582 прим. 

 

Благодійним фондом “Відродження покоління” виділено на придбання книг для 

12 бібліотек - філій Гайворонського району 13,5 тис. грн., для 8 сільських бібліотек 

Маловисківського району - 12 тис. грн., для 4 бібліотек-філій Ульяновського району - 8 

тис. грн. 

Від Всеукраїнської програми “Бібліоміст” бібліотеки Олександрівського району 

отримали 42 прим. на суму 2525 грн., в т.ч. 5 сільських бібліотек отримали 30 прим. на 

суму 1803 грн. в рамках проекту “Організація нових бібліотечних послуг з вільним 

доступом до Інтернету ІІ”. 

Бібліотеки Олександрійської районної ЦБС отримали від Ради Міжнародних 

наукових досліджень та обмінів (Айрекс) 72 прим. книг на суму близько 4 тис. грн. 

Бібліотеки м. Світловодська отримали від програми „Бібліоміст” 24 книги на 

суму 1436 грн.( проект „Світловодська бібліотека у віртуальному Всесвіті”), за 

проектом „Програма сприяння парламенту ІІ”- 20 книг на суму 260 грн. 
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Місцева влада приділяла певну увагу бібліотечній галузі на місцях, що дало 

свої позитивні результати. 

 

Активна співпраця бібліотек з місцевою владою вплинула на покращення умов 

їх функціонування. 

Відповідають сучасним вимогам приміщення та надання послуг населенню 

Заваллівської бібліотеки -філії Гайворонської ЦБС, Антонівської, Братолюбівської 

Новогригорівської Першої, Маловодянської, Марфівської сільських бібліотек 

Долинського району, Воронівської, Іванівської, Помічнянської сільських бібліотек 

Новоукраїнського району, Березівської, Ізмайлівської, Головківської, Приютівської 

сільських бібліотек-філій Олександрійського районної ЦБС та інші. 

Протягом 2012 року проведено капітальний ремонт приміщень Бобринецької та 

Олександрійської центральних районних бібліотек, а також Кальниболотської сільської 

бібліотеки Новоархангельського району. 

Проведені поточні ремонти приміщень сільських бібліотек Гайворонського (12), 

Долинського (6), Кіровоградського (18), Маловисківського (7), Олександрівського (7), 

Олександрійського (4) районів, 9 бібліотек-філій міста Кіровограда та інш. 

 Здійснено заміну вікон на сучасні у 6 бібліотеках Кіровоградського , 5 

бібліотеках Маловисківського, Павлиській сільській бібліотеці №1 Онуфріївського 

району, Ясинівській, Красносілківській сільських бібліотеках Олександрівського 

району, Знам'янській ЦМБ та бібліотеці - філії №2 за рахунок коштів цільового 

благодійного фонду „Благоустрій міста”. 

В Олександрівському районі відремонтована Цвітненська сільська бібліотека, 

проведено автономне опалення у Вільшанських районних бібліотеках, Павлиській 

сільській бібліотеці №1 Онуфріївського району.  

 Переведені з аварійних в інші приміщення Луполівська сільська бібліотека-

філія Ульяновського району та Плетено-Ташлицька сільська бібліотека 

Маловисківського району.  

Покращення матеріально - технічної бази бібліотек підвищило їх можливість 

щодо участі у конкурсах Всеукраїнської програми „Бібліоміст” та забезпечило 

перемогу бібліотек області у чотирьох раундах.  

Завдяки участі у програмі „Бібліоміст”, до діючих трьох обласних Інтернет-

центрів та 25 інформаційно-ресурсних центрів, що діють при центральних 

районних(міських) бібліотеках, додались ще 43 центри, із них 20 - при сільських 

бібліотеках у Долинському, Маловисківському, Новоукраїнському, Олександрівському, 

Олександрійському, Бобринецькому, Голованівському, Гайворонському районах.  

У 2013 році переможцями IV раунду програми „Бібліоміст” стали: 

Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей, Бережинська, Первозванівська, 

Вільненська сільські бібліотеки Кіровоградського району, Смолинська селищна 

бібліотека №2, Петрівська районна бібліотека для дітей, обласна бібліотека для 

юнацтва ім.О.Бойченка, обласна бібліотека для дітей ім.А.Гайдара - 8 бібліотек області. 

Бібліотеки отримали комп'ютерну техніку, а в сільських - змогу надавати 

користувачам сучасні інформаційні послуги. 

Рекомендації розширеної ради директорів обласних бібліотек від 21 березня 

2012 року щодо створення у кожному районі однієї оновленої бібліотеки у 2012 році 
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виконали бібліотеки Маловисківського, Новгородківського, Новоархангельського, 

Долинського, Олександрійського районів. 

Сьогодні комп'ютерне обладнання має 131 бібліотека (23%), в яких 

налічується 543 одиниці техніки, з них 49 - сільських (10,5%). 

 Підключені до мережі Інтернет - 118 (20,4%) бібліотек, із сільських бібліотек 

доступ до Інтернет мають лише 31(7%).  

Послуги Wi-Fi надають відвідувачам бібліотеки 9 регіонів області.  

На сьогодні власні веб-сайти мають всі центральні районні (міські) бібліотеки, 

крім Ульяновського та Устинівського районів. Фахове програмне забезпечення, 

необхідне для створення електронних каталогів, мають 14 із 25 центральних районних 

бібліотек. Вищезазначені бібліотеки створюють власні електронні каталоги та беруть 

участь у створенні Кіровоградського Регіонального Кооперативного Каталогу.  

Кадри. 

Рівень якості обслуговування користувачів в бібліотеках області чітко впливає 

на взаємостосунки між громадою та бібліотекою, і, наскільки успішними вони будуть, 

залежить від бібліотечного персоналу. 

У 2012 році бібліотечні послуги населенню надавали 1062 бібліотечних 

працівники, з яких 912 працівників - у загальнодоступних бібліотеках області, що 

знаходяться в комунальній власності.  

Які ж показники кадрового забезпечення в бібліотеках нашої області? Кількість 

фахівців зі спеціальною освітою - 1013 осіб (95%), у т.ч. з бібліотечною -739 

працівників (70%). 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, як методичний центр, вважає одним з пріоритетних 

завдань - організацію диференційованих заходів з безперервної освіти бібліотечного 

персоналу області.  

Так, для керівників бібліотечних установ області проведена розширена рада 

директорів обласних бібліотек, на якій були надані консультації з актуальних питань, 

обговорені проблеми, які потребували колегіального вирішення, визначені 

перспективні завдання та шляхи їх втілення. 

Завідуючі відділами обслуговування мали можливість підвищити свій фаховий 

рівень на обласному семінарі - практикумі ”Інноваційні складові бібліотечного 

обслуговування в умовах сучасного інформаційного суспільства” на кращих базах 

практики - ОУНБ ім.Д.І.Чижевського та Кіровоградської міської ЦБС.  

З метою привернення уваги місцевої влади, громадськості області до сільських 

бібліотек, підвищення їх престижу та ролі у житті місцевих громад, іміджу бібліотечної 

професії 26 вересня 2012 року, напередодні професійного свята, був проведений 

обласний конкурс сільських бібліотекарів „Кращий за професією”. Йому 

передували регіональні конкурси, в яких брали участь фахівці ОУНБ. 

Переможцями обласного конкурсу стали: Ольга Саврак - завідуюча 

Новогригорівською №1 сільською бібліотекою Долинського району (І місце), Анжела 

Зіненко - бібліотекар Березівської бібліотеки-філії Олександрійської районної ЦБС (ІІ 

місце), Наталія Поліщук - бібліотекар Ятранської сільської бібліотеки 

Новоархангельського району (ІІІ місце). Переможці отримали цінні подарунки: 

ноутбуки та фотоапарат. 

Резонансною подією 2012 року став Другий обласний Форум бібліотекарів 

Кіровоградщини ( 26 вересня), під час якого визначено основну стратегію розвитку 
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бібліотек області, вручено нагороди переможцям обласного огляду-конкурсу сільських 

бібліотекарів “Кращий за професією”, прийнято Звернення учасників Форуму до 

голови Кіровоградської облдержадміністрації, голови Кіровоградської обласної ради, 

голів районних державних адміністрацій, районних рад, сільських і селищних голів 

області.  

У Зверненні підкреслювалась важлива роль бібліотеки як головного 

інформаційно-культурного центру, який забезпечує конституційне право громадян на 

вільний доступ до інформації, визначалась стратегія щодо підтримки сільських 

бібліотек і клубів, які є соціально-важливими закладами для місцевих громад. 

З метою підвищення фахового рівня сільських бібліотекарів фахівці ОУНБ 

щороку виїздять до районів області для проведення тренінгів, майстер-класів (у 2012 

році - до Новоархангельського, Добровеличківського, Новгородківського районів - з 

питань роботи з бібліотечним фондом в умовах децентралізації, ведення ДБА, 

інновацій в роботі українських та зарубіжних бібліотек з екологічного спрямування 

тощо). 

Щорічне навчання “День сільської бібліотеки в КЗ “ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського” було організовано для бібліотекарів Кіровоградського району. 

Працівники обласної бібліотеки провели консультації, учасники переглянули 

презентації сільських бібліотекарів-переможців обласного конкурсу “Кращий за 

професією”, ознайомились з втіленням проектів: майданчика для незрячих “Інтерсвіт”, 

запровадження сучасних електронних пристроїв “Читаємо у новому форматі”, взяли 

участь у майстер-класі “Пресована флористика - осібама”.  

Представники бібліотек з 10 регіонів області (Бобринецького, Вільшанського, 

Долинського, Олександрівського, Олександрійського, Новомиргородського, 

Новоукраїнського районів, міст Знам'янки, Олександрії, Світловодська) мали нагоду 

взяти участь у тренінгу ”Дизайн бібліотеки: пошук свого образу”, проведений на базі 

Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Тімірязєва за програмою 

„Бібліоміст”. 

З метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області в 2012 

році здійснено 27 виїздів та відвідано 32 бібліотеки, у т.ч. 14 - сільські.  

На виконання доручення голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації щодо запровадження діяльності Вищих народних шкіл на території 

Кіровоградської області у вересні - жовтні 2012 року школи розпочали свою роботу. 

Бібліотечні працівники провели велику роботу з формування контингенту 

слухачів ВНШ, вивчення їхніх інтересів. Слухачі ВНШ вивчають комп'ютерну 

грамотність, англійську мову, відвідують лекції з літературно-мистецького напрямку, 

різних технік прикладного мистецтва. 

 Найбільш активно і змістовно ВНШ працюють у бібліотеках Кіровоградського, 

Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського районів. 

 

Проектна робота 

Бібліотеки області активізували свою проектну діяльність, взяли участь у 

Третьому раунді конкурсу “Організація нових бібліотечних послуг з використанням 

вільного доступу до Інтернету”. Переможцями Третього раунду конкурсу “Організація 

нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету” стали 

бібліотеки Бобринецького, Гайворонського, Голованівського районів, а бібліотечні 
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працівники пройшли навчання у Регіональному тренінговому центрі ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського. 

За час реалізації програми “Бібліоміст” у Регіональному тренінговому центрі 

пройшли навчання 190 бібліотекарів області.  

Навчання проводилось за модулями: 

- основи комп'ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернет для 

бібліотечних працівників; 

- нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

Інтернету в бібліотеці; 

- інноваційні зміни на основі проектного, кадрового менеджменту та 

ініціативної діяльності бібліотек; 

- інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному 

суспільстві. Етика бібліотечного працівника; 

- адвокація: представлення інтересів бібліотек; 

- технології веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку 

середовища. 

В рамках програми „ Бібліоміст” були проведені майстер-класи для 

працівників бібліотек Новгородківського , Ульяновського, Гайворонського 

районів, міста Знам'янки щодо написання проектних заявок.  

За програмою „Бібліоміст” були проведені виїзні тренінги для працівників 

бібліотек Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, 

Новомиргородського районів, м.Олександрії з питань адвокаційної діяльності та 

інтелектуальної свободи. 

В рамках програми „Бібліоміст” ,Березівська бібліотека-філія Олександрійської 

РЦБС взяла участь у конкурсі бібліотечного відео БібліоКіноФест”: кадри вирішують 

все” підготувавши відеоролик „ Бібліотека Forever”. Відеоролик „Соціальні проекти” 

Олександрійської міської ЦБС увійшов до 10-ти кращих в конкурсі „БібліоКіноФест”: 

кадри вирішують все!, оголошений програмою „Бібліоміст”. 

Директори бібліотек - переможці Третього раунду конкурсу “Організація нових 

бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернет” (Бобринецького, 

Гайворонського, Голованівського районів) стали учасниками Ярмарку інноваційних 

бібліотечних послуг у м. Києві. . 

Олександрівська районна бібліотека для дорослих та Михайлівська сільська 

бібліотека взяли участь у конкурсі проектів програми „Бібліоміст” „Сучасна бібліотека 

йде в люди”, за отримали грант придбали 2 ноутбуки на суму 10187 грн. Найближчим 

часом на рахунки бібліотек надійдуть кошти на реалізацію проектів „Віртуальний світ - 

у кожну домівку віддалених вулиць” (ЦРБ)-3800грн. та бібліотечна фан-зона „Інтернет 

в твоїх руках” -4000грн. 

Бібліотеки області, а саме: Бобринецького, Добровеличківського, 

Кіровоградського, Компаніївського, Маловисківського, Новоархангельського, 

Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, 

Ульяновського, Устинівського районів подавали проекти до Антикризової гуманітарної 

програми за темою: ”Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх 

культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю”. Міжнародного Фонду 

“Відродження”. Перемогу отримали 4 бібліотеки області, а саме: Олександрівська 

районна бібліотека для дітей, Бірківська і Михайлівська сільські бібліотеки 
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Олександрівського району та Йосипівська сільська бібліотека - філія Ульяновського 

району. Бібліотеки отримали грант на суму 20 тис. грн. для придбання книг. У 2012 р. 

за кошти гранту до бібліотек надійшло 525 прим. нових книг. 

Олександрійська ЦРБ реалізувала проект „Твій голос - твій вибір майбутнього” у 

5 бібліотеках: Войнівській, Приютівській, Новопразькій, Протопопівській, 

Олександрівській з метою підвищення правової обізнаності та виборчої активності 

молоді на парламентських виборах 2012 р. в Україні . Проект отримав перемогу у 

конкурсі мікро - грантів від ресурсного центру Асоціації недержавних громадських 

організацій (м. Черкаси) за підтримки Національного Фонду сприяння демократії США. 

Для реалізації проекту отримано грант на суму 11,0 тис. грн. 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського спільно з Кіровоградською обласною інформаційною 

службою з актуальних питань жіноцтва втілює проект 

“Турбота про жінку - впевненість у майбутньому” в рамках програми 

„Здоров'я жінок України”.  

Проект передбачає надання інформації громадянам області з репродуктивного 

здоров'я шляхом інформаційно-просвітницьких заходів серед соціально уразливих 

верств населення області. В реалізації проекту беруть участь районні та міські 

бібліотеки, які створили власні громадські організації: Бобринецька, Гайворонська, 

Новоукраїнська, Олександрівська, Олександрійська, Світловодська районні, Знам’янка 

та Світловодська міські. В цих регіонах відбулись презентації проекту, інформаційні 

сесії. За проектом проведено навчальний семінар. Проект втілюється у партнерстві 

бібліотек з громадськими організаціями. 

На виконання пункту 29 Плану дій з впровадження в Україні ініціативи 

„Відкритий Уряд”, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 

квітня 2012 року № 220, з метою забезпечення доступу населення України до наявних 

державних та адміністративних електронних ресурсів і послуг, налагодження 

ефективних механізмів комунікації громадян з місцевими та центральними органами 

влади та поширення електронної демократії Наказом Міністерства культури від 

1.03.2013 за № 135 затверджено План організації та впровадження Ініціативи 

„Публічні бібліотеки-мости до електронного урядування”. 

З метою виконання ініціативи залучаються зусилля управління культури та 

управління внутрішньої політики, підготовлені методичні та навчальні матеріали з е-

урядування, організовані навчання основам е-урядування та використання е-послуг, 

проведено конкурс на найбільш успішні бібліотечні послуги у галузі е-урядування. 

Підсумовуючи, необхідно відзначити якісну роботу у 2012 році бібліотек 

Гайворонського, Долинського, Кіровоградського, Новомиргородського, 

Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського, Ульяновського районів, міст 

Кіровограда та Олександрії.  

Але в діяльності бібліотек є ще достатньо проблем, які потребують хоча б 

поетапного вирішення: 

Негативно вплинув на діяльність бібліотек області процес децентралізації. 

Децентралізація призвела до негативних фінансових і соціальних наслідків: 

недотримання правових норм, визначених законодавчими документами з питань 

розвитку бібліотечної справи, низький рівень матеріально-технічного забезпечення 

знижують якість культурного й інформаційного обслуговування населення. 
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Децентралізація бібліотечних систем послаблює сільські бібліотеки, позбавляючи їх 

можливості використання ресурсної бази ЦБС.  

Все більш критичним стає відставання сільських бібліотек від міських у сфері 

комп'ютеризації і застосування нових інформаційних технологій: більшість сільських 

бібліотек взагалі не мають комп'ютерів і не можуть забезпечити своїм користувачам 

вільний доступ до інформації і, цим самим, не в змозі взяти на себе функції 

інформаційного центру для місцевої влади і територіальної громади, стати сполучною 

ланкою між ними.  

Знизився рівень забезпечення населення бібліотечним обслуговуванням, якість 

надання бібліотечних послуг, обмеження доступу до бібліотечних фондів, 

неможливість розвитку нових бібліотечних технологій та забезпечення доступу 

користувачів сільських бібліотек до Інтернет, погіршення якісного складу кадрів 

бібліотечних працівників, відокремлення їх від загальної бібліотечної спільноти, 

погіршення матеріально - технічної бази сільських бібліотек. (Новоархангельський, 

Онуфріївський, Петрівський, Світловодський). 

Сьогодні через неспроможність або небажання сільських голів забезпечити 

основні функції бібліотек, сільські бібліотеки залишаються самостійними закладами, 

які не є юридичними особами, не мають досвіду самостійної роботи, належного 

фінансування на розвиток бібліотек та підвищення кваліфікації кадрів. 

Слабка матеріально-технічна база бібліотек області: не опалюються 154 (27%) 

бібліотеки. Найбільша кількість у Голованівському, Добровеличківському, 

Кіровоградському, Компаніївському, Новоархангельському, Новомиргородському, 

Устинівському районах.  

Потребують капітального ремонту 74 бібліотеки, з них 53 - сільських. 

Незадовільний стан інформатизації бібліотек, особливо у сільській місцевості. У 

Знам'янському, Компаніївському, Онуфріївському, Ульяновському, Устинівському 

районах сільські бібліотеки до наступного часу не мають жодного комп'ютера та 

підключення до Інтернет. 

Не створені до цього часу власні веб-сайти бібліотек Ульяновського та 

Устинівського районів. 

І до сьогодні не вирішене питання щодо придбання програмного забезпечення 

САБ ІРБІС з метою створення електронних каталогів та власних баз даних у 

Бобринецькому, Знам'янському, Кіровоградському, Компаніївському, 

Маловисківському, Новгородківському, Олександрівському, Світловодському, 

Ульяновському, Устинівському районах та м. Знам'янці. 

Послуги Wi-Fi надають бібліотеки лише 9 регіонів області.  

Найбільша проблема галузі - збереження та поповнення бібліотечних фондів. 

Особливої уваги потребує стан фондів сільських бібліотек: недостатньо 

періодичних видань, літератури з найактуальніших для читачів тем, у т.ч. дитячої, 

переважна частина бібліотечного фонду фізично зношена та морально застаріла. Через 

відсутність достатнього фінансування поповнення фондів відбувається епізодично і 

безсистемно. 

Так, без передплати на І півріччя 2013 року залишились бібліотеки 

Знам'янського, Компаніївського, Олександрійського районів, міст Кіровограда, 

Світловодська, Олександрії, Знам'янки.  



45 

 

Не систематично здійснюється робота з очищення бібліотечних фондів у 

бібліотеках, які мають низький показник обертаності, зокрема, в районах: 

Бобринецькому (0,9), Вільшанському (0,8), Гайворонському (0,8), Голованівському 

(0,9), Новоархангельському (0,7), Онуфріївському (0,7), Світловодському (0,6), ( 

Добровеличківському, Маловисківському, Ново миргородському (0,8), Петрівському 

(0,5). 

Бібліотеки області недостатньо залучають альтернативні джерела 

комплектування бібліотечних фондів (благодійний фонд Л.Кучми, національного 

товариства „Просвіта”, обмінно-резервні фонди Національної парламентської 

бібліотеки, Київської центральної міської бібліотеки ім. Л.Українки та ін.). 

Протягом останніх років в області спостерігається тенденція до скорочення 

кількості кадрів бібліотечних працівників, переведення їх у режим неповної робочої 

зайнятості, переважно у сільській місцевості. Через фінансові труднощі бібліотекарі 

позбавлені можливості підвищення професійного рівня, особливо сільські. 

Центральні бібліотеки як регіональні методичні центри організовують 

недостатньо безперервну освіту бібліотечних фахівців свого регіону, особливо слабо 

спрацювали з цього напрямку в Голованівському, Маловисківському, Онуфріївському, 

Світловодському, Устинівському районах. 

Протягом року здійснено 542 виїзди до бібліотек з наданням методичної та 

практичної допомоги, з них - 107 комплексних. Але жодного виїзду не зроблено у 

Новоархангельському районі, мало виїздів в Онуфріївському (6), Устинівському (7), 

Голованівському (10) районах. Жодного комплексного виїзду не зроблено у 

Голованівському, Новоархангельському районах, недостатньо їх зроблено в 

Онуфріївському, Світловодському районах.  

Такий стан негативно вплинув на діяльність бібліотек регіонів, які знизили 

рівень своєї роботи у 2012 році.  

 

Завдання на 2013 рік. 

Сьогодні бібліотекар має володіти сучасними знаннями та навичками в трьох 

вимірах – професійному, інформаційно-комунікаційному та управлінському. Все це має 

стати відправною точкою організації роботи з бібліотечними кадрами області. 

Тому, методичну діяльність вважати складовою ефективної та якісної роботи 

публічної бібліотеки та будувати її на засадах менеджменту, з метою впливу на 

діяльність публічних бібліотек регіону, на популяризацію та просування в них 

інноваційних послуг і т.ін. 

Одним з основних напрямків роботи бібліотеки є робота з підвищення фахового 

рівня бібліотечного персоналу, насамперед, керівників бібліотек, як професіоналів і 

особистостей. На обласному рівні система підвищення кваліфікації бібліотечних 

фахівців буде організована через сучасні інтерактивні методики: науково-практичні 

конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, школи професійної майстерності тощо.  

Серед важливих питань, над якими будуть працювати бібліотеки у 2013 році: 

  

- виконання Законів України „Про культуру” та „Про бібліотеки і бібліотечну 

справу”, обласної програми „ЦР-2015”, програми соціально-економічного розвитку по 

галузі „культури”; обласної програми збереження історичної пам'яті про Перемогу у 

Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки; Пропозицій Президента України щодо 
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проголошення 2013 року Роком фізичного здоров'я та екології, Роком медицини і 

охорони здоров'я та Року соціальної справедливості; 

- збереження мережі бібліотек; недопущення децентралізації ЦБС, закриття 

бібліотек без попереднього погодження з Міністерством культури України; 

формування базової мережі відповідно до Постанови КабМіну України від 24 

жовтня 2012 р. №984 „ Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів 

культури”; 

- участь у Всеукраїнських соціологічних дослідженнях „ Нові інформаційні 

технології в бібліотеках України”, „ Вивчення стану забезпечення міського населення 

України публічними бібліотеками”; 

- підготовка бібліотеками області матеріалів до видання Української 

Бібліотечної Енциклопедії; 

- подальша співпраця бібліотек з місцевою владою та місцевим 

самоврядуванням, депутатським корпусом, представниками місцевих громад, 

громадськими організаціями з метою удосконалення розвитку соціального партнерства; 

- відкриття для користувачів бібліотечних фондів, зокрема, незаслужено забутих 

видань, очищення фондів від морально застарілих та зношених видань; 

- активізація інформатизації бібліотек області шляхом створення нових Інтернет-

центрів в рамках Всеукраїнської програми „Бібліоміст”, навчання працівників в 

Регіональному тренінговому центрі; реалізація проекту „Публічні бібліотеки-мости до 

електронного урядування”; 

- використання альтернативних джерел фінансування з метою поповнення 

бібліотечних фондів; 

- розвиток проектної діяльності бібліотек; 

- запровадження адвокації як невід'ємної частини діяльності кожної бібліотеки; 

- надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області, у т.ч. шляхом 

виїздів на місця; удосконалення системи безперервної освіти бібліотечного персоналу.

  

 Протягом 2013 року будуть проведені наступні заходи з підвищення фахового 

рівня працівників бібліотек області:  

- обласний семінар для бібліографів, завідуючих відділами обслуговування за 

темою „Використання традиційних та інноваційних форм інформаційно- 

бібліографічного обслуговування”; 

- оголошення обласного конкурсу бібліотечних інновацій. Ярмарок 

бібліотечних інновацій ”Центральна бібліотека: модернізація діяльності у контексті 

часу”( квітень-вересень); 

- оголошення обласного конкурсу з відзначення 200-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевченка ”До висот Шевченкового слова” (квітень 2013-березень 2014 року);  

- Рада директорів обласних бібліотек за темою „Розвиток бібліотек 

Голованівського, Долинського районів та м. Світловодська за Всеукраїнською 

програмою „Бібліоміст”;  

- Розгляд питання “Про виконання Плану заходів щодо розвитку бібліотечної 

справи у Кіровоградській області на 2010-2015 роки бібліотеками Онуфріївського 

району” на відділі стратегічного планування та розвитку культури Департаменту 

культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації;  
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- Школа професійної майстерності для методистів ЦБС, районних бібліотек для 

дорослих „Формуємо власний імідж”. База - Олександрівський район; - Рада 

директорів обласних бібліотек за темою” Про діяльність бібліотек Петрівського 

району щодо виконання Закону України „Про культуру”;  

- Ярмарок бібліотечних інновацій;  

- Міжнародна науково-практична конференція „Трансформація бібліотечного 

простору – шлях до „Відкритої бібліотеки”, з участю керівників бібліотек області. 

З метою підвищення фахового рівня працівників сільських бібліотек 

Ульяновського, Маловисківського, Гайворонського, Устинівського, Кіровоградського 

районів планується проведення майстер-класів. 

Сьогодні бібліотеки мають бути відкритими для громади та її потреб. Сьогодні 

вже мало просто виконувати запити користувачів, потрібно намагатися їх передбачати і 

діяти на випередження. Лише за такого підходу бібліотеки зможуть йти в ногу з часом і 

виконувати свою основну місію - надавати громадянам інформацію у будь-яких її 

видах, допомагати у вирішенні соціальних проблем. 

Таким чином, спільна робота бібліотечних працівників з громадськістю, 

місцевою владою сприятиме виконанню зазначених завдань на користь місцевих 

громад.  

  

Рекомендації 

розширеної ради директорів: „Про підсумки діяльності бібліотек області у 2012 

році та основні напрямки роботи бібліотек у 2013 році” 

 

Протягом 2012 року робота бібліотек області була підпорядкована виконанню 

Законів України „Про культуру”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (зі змінами), 

Програми розвитку Кіровоградської області на 2011-2015 роки „Центральний регіон - 

2015”, Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації „Про 

затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській 

області на 2010-2015 роки” від 29 листопада 2009 року №910-р.  

Станом на 1.01.2013 року мережа бібліотек області складає 578 бібліотек, з них 3 

обласні та 575 публічних бібліотек у регіонах області. Протягом 2012 року мережу 

збережено завдяки прийнятій постанові Верховної Ради України від 8.02.2012 №4356-

VІ „Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів 

культури в сільській місцевості”. 

У звітному році бібліотечні послуги населенню надавали 1062 бібліотечних 

працівники. На 8 осіб збільшилась загальна кількість бібліотечних працівників, які 

працювали повний робочий день, і налічує 664 особи. 

Бібліотечні послуги отримали 447,8 тис. користувачів, яким було видано 8601,50 

тис. документів. Показник відвідування становить 4619,4 тис. та зріс на 647,9 тис., 

проти 2011 року, що свідчить про необхідність бібліотек для місцевих громад.  

Обласні бібліотеки як методичні центри забезпечували безперервну освіту 

фахівців області: проведено обласний конкурс сільських бібліотекарів „Кращий за 

професією” та другий обласний Форум бібліотекарів Кіровоградщини. За програмою 

„Бібліоміст” 190 бібліотекарів пройшли навчання у Регіональному тренінговому центрі 

з основ комп’ютерної грамотності, про що отримали відповідні сертифікати. 
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З метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області щодо 

запровадження інноваційних форм культурно-дозвіллєвої діяльності обласними 

бібліотеками було здійснено 60 виїздів та відвідано 89 бібліотек. 

Протягом 2012 року бібліотеки області отримали 109,55 тис. нових документів. 

В середньому одна бібліотека – 189 примірників. Відсоток оновлення бібліотечного 

фонду становить 1,4% . 

Завдяки участі бібліотек області в реалізації Всеукраїнської програми 

„Бібліоміст” активізувалась робота з автоматизації бібліотек, особливо у сільській 

місцевості. 

На кінець звітного року комп’ютерну техніку мала 131 (23%) бібліотека, проти 

108 бібліотек у 2011 році. Зокрема, у сільській місцевості 49 бібліотек з 465 (11%), що 

на 28 закладів більше порівняно з минулим роком. 

Доступ до мережі Інтернет мають 118 бібліотек (на 37 установ більше проти 

минулого року), у т. ч. 31 (8%) сільська бібліотека. 

Бібліотеки області активізували проектну діяльність, до якої долучаються 

сільські бібліотеки у партнерстві з громадськими організаціями. 

За участю бібліотек у трьох раундах конкурсів, оголошених Всеукраїнською 

програмою „Бібліоміст”, в області відкрито 54 Інтернет-центри, з них 27 – у сільських 

бібліотеках. В загалом на реалізацію програми „Бібліоміст” протягом 2011-2012 років 

інвестовано 1 млн. 93 тис. 118 грн. 

Виходячи із вищезазначеного, рада директорів обласних бібліотек відзначає, що 

у 2012 році збережена мережа бібліотечних закладів, частково покращена матеріально – 

технічна база бібліотечної галузі, вжиті заходи щодо збереження та поповнення 

бібліотечних фондів, забезпечений якісний рівень культурно-просвітницьких заходів, 

продовжена робота з впровадження новітніх технологій шляхом відкриття нових 

Інтернет-центрів, надання організаційно-методичної допомоги бібліотекам області, 

організації безперервної освіти бібліотечного персоналу. 

 

Виходячи із вищезазначеного, рада директорів обласних бібліотек рекомендує: 

 

директорам бібліотечних закладів обласного підпорядкування, начальникам 

відділів (управлінь) культури і туризму райдержадміністрацій (міськвиконкомів), 

директорам ЦБС, районних бібліотек для дорослих, 

районних бібліотек для дітей 

 

визначити у 2013 році основними векторами розвитку бібліотечних 

закладів: 

сприяння задоволенню інформаційних потреб місцевих громад та надання 

відкритого доступу до різних культур і знань шляхом реалізації заходів, пов’язаних з 

проголошенням Президентом України 2013 року Роком фізичного здоров’я та екології 

в Україні, Роком соціальної справедливості, Роком дитячої творчості; Програми 

розвитку Кіровоградської області на 2011-2015 роки „Центральний регіон – 2015”, 

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації „Про 

затвердження плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській 

області на 2010-2015 роки” від 29 листопада 2009 року № 910-р, рішення Громадської 

гуманітарної ради при Кіровоградській облдержадміністрації від 25 жовтня 2011 року 
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№2 „Про створення моделі районної, міської, селищної, сільської бібліотеки як 

сучасного інформаційного закладу територіальної громади”; обласних програм 

„Збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-

2020 роки”, „Молодь Кіровоградщини” на 2011-2015 роки”; реалізації в області 

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 

2016 року; 

 

- формування базової мережі відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2012 року № 984 „Про затвердження Порядку формування 

базової мережі закладів культури”; 

 

- запровадження сучасних технологій як основного чинника інноваційного 

підходу до розвитку бібліотек; 

 

- інформатизація бібліотек області шляхом створення нових Інтернет- центрів у 

рамках Всеукраїнської програми „Бібліоміст”, навчання працівників у Регіональному 

тренінговому центрі; реалізація проекту „Публічні бібліотеки-мости до електронного 

урядування” відповідно до наказу Міністерства культури від 1.03.2013 р. № 135; 

 

- надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області, у т.ч. шляхом 

виїздів на місця;  

- розвиток проектної діяльності бібліотек, активне застосування фандрейзингу з 

метою залучення додаткових коштів для розвитку; 

 

- запровадження адвокації як невід’ємної частини діяльності кожної бібліотеки; 

 

- очищення фондів від застарілих та зношених видань, відкриття їх для 

відвідувачів бібліотек; 

 

- продовження практики створення у кожному районі однієї оновленої сільської 

бібліотеки, яка б відповідала сучасним вимогам громадян, надавала сучасні бібліотечні 

послуги;  

 

- забезпечення безперервної освіти персоналу бібліотек, проведення щорічних 

конкурсів як засіб підтримки інтересу до своєї професії; 

 

- участь бібліотек області у підготовці матеріалів до видання „Української 

бібліотечної енциклопедії”; 

 

 передбачення в планах роботи на 2013 рік участі: 

 

- в Міжнародній науково – практичній конференції „Трансформація 

бібліотечного простору – шлях до „Відкритої бібліотеки”; 

- обласній науково-практичній конференції „Інформаційно-бібліотечне 

обслуговування юнацтва та молоді як фактор формування загальнолюдських 

цінностей”; 
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- в обласному конкурсі та обласному ярмарку бібліотечних інновацій 

„Центральна бібліотека: модернізація діяльності в контексті часу”; 

- в обласному конкурсі „До висот Шевченкового слова” (квітень 2013р. – 

березень 2014 р.), на відзначення 200-річчя з дня народження Кобзаря;  

- в реалізації краєзнавчих ініціатив голови обласної державної адміністрації 

„Історія рідного краю” та „Література рідного краю”; 

 

- в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу буктрейлерів „Оживають герої на 

екрані у рекламі”; 

 

- Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач України – 2013»; 

- Національному проекті «Україна читає дітям»; 

- обласних акціях «Бібліотечна карусель збирає друзів» та «Бібліотека дитячих 

мрій»; 

 

- сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, у т.ч. дітей-

інвалідів, створенню умов для їх творчого, інтелектуального та духовного розвитку; 

- подальша співпраця бібліотек з місцевою владою та місцевим 

самоврядуванням; депутатським корпусом, представниками місцевих громад, 

громадськими організаціями, з метою подальшого розвитку соціального партнерства; 

- участь бібліотек у Всеукраїнських соціологічних дослідженнях 2013 року та 

дослідженнях, передбачених планами; 

- забезпечення участі керівників бібліотек області у заходах, передбачених 

планом департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації 

на 2013 рік, та навчання бібліотекарів області в Регіональному тренінговому центрі.  

 

 

Голова ради директорів 

обласних бібліотек О. Гаращенко  
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Дубина Л.О., 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського  
 

Бібліотечні фонди: реалії та шляхи подальшого формування  

і використання 
(Станом на 1.01.2013р.) 

 

Зміни, які відбуваються у житті суспільства, зумовлюють необхідність 

поліпшення складу і структури фондів, зберігання необхідної інформації та 

забезпечення нею користувачів. Бібліотечні фонди найдоступніші для населення 

зберігачі „пам’яті людства”, центри зосередження найрізноманітніших творів друку та 

інших документів широкого соціального призначення. 

Мережа бібліотек області протягом року не змінилася і нараховує 578 закладів: 3 

обласні бібліотеки, 575 бібліотек у регіонах області, у т.ч. 465 закладів у сільській 

місцевості.  

Сукупний бібліотечний фонд області на традиційних та електронних носіях 

інформації на 01.01.2013 р. складає 7904, 94 тис. прим. документів, у т.ч. у бібліотеках 

сільської місцевості - 4119,74 тис. прим. документів. Продовжує зберігатися тенденція 

до зменшення бібліотечних фондів. Загальний бібліотечний фонд скоротився на 136,30 

тис. прим., у т. ч. у бібліотеках сільської місцевості - на 59,23 тис. прим. документів. 

Фонди бібліотек для дітей становлять 668,48 тис. прим., що менше на 14,44 тис. 

прим. в порівнянні з минулим роком.  

 
Динаміка фонду станом на 1.01. 2013 р. 

 

Всього по області 

в тому числі 

обласні бібліотеки 

публічні бібліотеки 

(без обл.) в т.ч. сільські бібліотеки 

2011 2012 

2011-

2012 2011 2012 

2011

-

2012 2011 2012 

2011  

- 

2012 2011 2012 

2011-

2012 

фонд тис. 

прим. 8041,24 7904,94 
-
136,30 1068,57 1074,03 5,46 6972,67 6830,91 -141,76 4178,97 4119,74 -59,23 

надійшло 118,64 109,55 -9,09 17,81 18,96 1,15 100,83 90,59 -10,24 48,04 47,19 -0,85 

вибуло 347,66 245,85 
-
101,81 14,94 13,5 -1,44 332,72 232,35 -100,37 163,64 106,42 -57,22 

оберт. 1,1 1,1  1,1 1,2  1,1 1,1  0,9 0,9  

читан. 19 19  19 20  19 19  20 20  

книг. кор. 18 18  17 16  18 18  22 22  

 

Зменшення кількості бібліотечних фондів відбувається у зв’язку з обмеженням 

бюджетних асигнувань на поповнення фондів, збільшенням вартості видань та 

вилученням із фондів бібліотек застарілої та зношеної літератури. Не 

використовувалися кошти із загального фонду бюджету на комплектування фондів у 

Вільшанському, Голованівському, Добровеличківському, Компаніївському, 

Новгородківському, Олександрійському, Онуфріївському, Устинівському районах, у 

містах Олександрії та Світловодську. 

За типами видань бібліотечні фонди області складають: книги – 7504,80 тис. 

прим., періодика – 381,84 тис. прим., аудіовізуальні видання – 12,39 тис. прим., 
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електронні видання – 5,91 тис. прим. Порівняно з минулим роком зменшилась кількість 

книг, аудіовізуальних видань та зросла кількість періодичних та електронних видань. 

Бібліотечний фонд документів державною мовою складає – 43,1%, російською – 

56,3%, іноземними мовами – 0,6%. В порівнянні з минулим роком спостерігається 

незначне збільшення кількості документів українською та іноземною мовами. 

Загальне надходження нових документів до бібліотек області становить 109,55 

тис. прим. документів, в т. ч. до обласних бібліотек - 18,96 тис. прим., до публічних 

бібліотек - 90,59 тис. прим., в т.ч. до сільських бібліотек – 47,19 тис. прим. документів. 

Надходження документів до бібліотек для дітей становить 9,70 тис. прим. 

Протягом звітного року до бібліотек області надійшло на 9,09 тис. прим. 

документів менше, ніж у 2012 році: у публічних бібліотеках – на 10,24 тис. прим. в т.ч. 

у сільських бібліотеках – на 0,85 тис. прим., у бібліотеках для дітей – на 2,57 тис. прим. 

Збільшилася кількість надходжень лише в обласних бібліотеках - на 1,15 тис. прим. 

документів.  

Бібліотеки отримали понад 5,0 тис. прим. документів у таких регіонах: 

Кіровоградському, Новомиргородському, Новоукраїнському, Олександрійському, 

Петрівському районах, у містах Кіровограді та Світловодську. 

Найменшу кількість, до 2,0 тис. прим. документів, отримали бібліотеки 

Вільшанського, Компаніївського, Новоархангельського, Онуфріївського, 

Світловодського, Устинівського районів та міста Знам'янки. 

Надходження документів за типами видань складають: книги – 64,2%, 

періодичні видання – 34,9%, аудіовізуальні видання – 0,6%, електронні видання – 0,3%. 

У порівнянні з минулим роком на 3,2% збільшилося надходження періодичних видань. 

У середньому 1 бібліотека області отримала 189 прим., у т.ч. 1 публічна 

бібліотека регіону – 158 прим., а 1 сільська бібліотека – 101 прим. Цей показник на 17 

прим. менший, проти минулого року, у т.ч. в сільських бібліотеках на 2 прим. Дані 

показники не відповідають мінімальним нормам комплектування кожного типу 

бібліотек, які визначені Програмою поповнення бібліотечних фондів України. 

Бібліотеки області активно проводили акцію „Подаруй бібліотеці книгу”. 

Наприклад, бібліотеки Олександрівського району в результаті акції отримали в 

подарунок 1658 прим., в т.ч. сільські бібліотеки - 1322 прим. Найкраще спрацювали в 

районі Михайлівська, Розумівська, Цвітненська, Вищеверещацька, Ясинівська, 

Букварська сільські бібліотеки. 

Для поповнення фонду Красносілківської сільської бібліотеки 

Олександрівського району дослідне господарство „Елітне насіння „Торговий дім” 

виділило 1085 грн., на які придбано близько 60 прим. нової літератури. 

 Для поповнення бібліотечних фондів використовувались альтернативні джерела 

комплектування, серед яких і благодійні фонди.  

 Бібліотеки Петрівського району отримали з Благодійного фонду К. Ющенко 

„Україна-3000” 285 примірників на суму 7900 грн., з обмінних фондів Національної 

бібліотеки для дітей надійшло 407 прим. на суму 23999грн. 

Благодійним фондом “Відродження покоління” виділені кошти на придбання 

книг: для 12 бібліотек - філій Гайворонського району - 13,5 тис. грн., 8 сільських 

бібліотек Маловисківського району - 12 тис. грн., 4-х бібліотек-філій Ульяновського 

району -7,7 тис. грн. (всього 33,2 тис. грн.). 
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 Від Всеукраїнської програми „Бібліоміст” в рамках проекту „Організація нових 

бібліотечних послуг з вільним доступом до Інтернету ІІ” бібліотеки Олександрівського 

району отримали 42 прим. на суму 2525 грн., в т.ч. 5 сільських бібліотек - 30 прим. на 

суму 1803 грн. . 

Бібліотеки м. Світловодська отримали від програми „Бібліоміст” 24 книги на суму 

1436 грн. За проектом „Світловодськ у віртуальному Всесвіті”), 20 книг на суму 260 грн.- 

за проектом „Програма сприяння парламенту ІІ”. 

Бібліотеки Олександрійської районної ЦБС отримали від Ради Міжнародних 

наукових досліджень та обмінів (IREX) 72 прим. книг на суму близько 4 тис. грн. 

Отримали документи з обмінного фонду Національної парламентської бібліотеки 

працівники центральних бібліотек Добровеличківського (2273 прим.) та Олександрійського 

(582 прим.) районів. 

Сільські бібліотеки Бобринецького, Добровеличківського, Кіровоградського, 

Компаніївського, Маловисківського, Новоархангельського, Новоукраїнського, 

Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, Ульяновського, Устинівського 

районів подавали проекти до Міжнародного Фонду „Відродження” в рамках Антикризової 

гуманітарної програми за темою „Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх 

культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю”. За результатами конкурсу 

отримали грант 4 бібліотеки: з Олександрівського району - районна бібліотека для дітей 

(250 прим. на суму 10 тис. грн.), Бірківська та Михайлівська сільські бібліотеки (285 прим. 

на суму 10 тис. Грн), Йосипівська сільська бібліотека Ульяновського району отримала 135 

прим. на суму 5 тис. грн. 

Відповідно до наказу Міністерства культури України №853 від 13.08.2012 року 

„Щодо здійснення придбання україномовних книг та поповнення фондів публічних 

бібліотек” до обласного обмінно-резервного фонду ОУНБ ім. Д.І.Чижевського за 

державними програмами книговидання надійшло 23,9 тис. прим., що на 10,18 тис. 

прим. більше у порівнянні з минулим роком. Бібліотекам області розподілено 21,55 тис. 

прим, що на 10,43 тис. прим. більше, ніж за минулий рік. 

Покращився стан розподілу літератури з обласного обмінно-резервного фонду 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського сільським бібліотекам Новомиргородського, 

Вільшанського, Добровеличківського районів, слід звернути увагу на це питання 

Устинівському - 44% та Бобринецькому – 51% районам. 

Таким чином, за джерелами надходження - подарунки організацій, спонсорів, 

користувачів становлять 27%, з обмінних фондів обласних бібліотек – 18%, за рахунок 

бюджетних та коштів, отриманих від надання додаткових платних послуг – 10%, фонд 

періодичних видань – 35%.  

По-різному у бібліотеках області вирішувалися питання передплати періодичних 

видань. На 2012 рік вона здійснена, переважно, за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду бюджетів та за спонсорські кошти.  

Через недостатнє фінансування залишились без передплати на І півріччя 2012 

року 7 бібліотек: у Маловисківському районі - 1 (Смолінська №1), у 

Новоархангельському – 3 (Новоархангельська селищна, Синюхінська, 

Копенкуватська), у Добровеличківському – 3 (Помічнянські міські). 

1 бібліотека області у 2012 році отримувала, в середньому, 9 назв, у т.ч.1 

сільська бібліотека – 7 назв. Кількість назв періодичних видань залишилася на рівні 

минулого року. 
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Стан передплати періодичних видань на 2013 рік у бібліотеках області дещо 

погіршився. Це пов’язано з відсутністю бюджетних коштів у бібліотеках 

Знам'янського, Компаніївського, Олександрійського районів та у всіх міських ЦБС 

області. В середньому 1 бібліотека області у 2013 році буде отримувати 7-8 назв, у т.ч.1 

сільська бібліотека – 6 назв.  

Рівень передплати періодичних видань в обласних бібліотеках покращився та 

нараховує 672 назви: ОУНБ ім.Д.І.Чижевського - 312 назв, ОЮБ ім.О.М.Бойченка – 

175 назв, ОДБ ім. А.П.Гайдара – 185 назв.  

Понад 10 назв на 1 бібліотеку району отримують заклади Гайворонського, 

Долинського, Олександрівського, Новоукраїнського, Петрівського, Ульяновського 

районів та міста Олександрії. 

Незначну кількість 4-6 назв, що не відповідають середньообласному показнику 

(7-8 назв), отримують бібліотеки Бобринецького, Вільшанського, Голованівського, 

Добровеличківського, Маловисківського, Новоархангельського, Світловодського, 

Устинівського районів та міста Світловодська. Відповідно і сільські бібліотеки у 

перерахованих районах мають низький рівень передплати. 

У Iкв.2013 року залишились без передплати періодичних видань всі бібліотеки 

Знам'янського району.  

Враховуючи всі джерела комплектування бібліотек області, відсоток оновлення 

бібліотечного фонду становить 1,4%, у т.ч. сільських бібліотек - 1,1 %. Цей показник 

нижчий на 0,1% у порівнянні з минулим роком. Згідно з рекомендаціями ІФЛА, 

актуалізація бібліотечних фондів відбувається, якщо нові надходження становлять 5% 

щорічно від загального фонду бібліотеки. 

Щоб визначити реальний відсоток надходжень нової літератури, здійснили 

аналіз книг за роками видань, які надійшли до бібліотек протягом 2012 року. В 

результаті аналізу отримали такі дані: 1950-1980 роки видання – 3,2%, 1980- 1990 роки 

– 10,5%, 1990-2000 роки – 6,6%, 2000-2007 роки – 15,3%, 2008 р. – 3%, 2009р. – 4,6%, 

2010р. – 12%, 2011р. – 22,1%, 2012р. – 22,6%. Наведені факти свідчать, що більша 

частина книг видана у 2008-2012 роках – 64,3%, але 20,3% становлять книги видані до 

2000 року. Ці книги надійшли з обмінно-резервних фондів бібліотек, отримані від 

читачів взамін загублених, подаровані. Сподіваємось, що ці книги задовольняють 

запити і потреби користувачів.  

Якщо врахувати книги, видані за останні п’ять років, та надходження 

періодичних видань за 2012 рік оновленість бібліотечного фонду складатиме 1%, що на 

0,4% менше за попередній показник. Різниця незначна завдяки фінансуванню 

державної цільової програми „Українська книга”. Розподіл книг на бібліотеки області, 

які надійшли за цією програмою, розпочався у вересні минулого року і це суттєво 

змінило ситуацію. 

Щорічно бібліотеками області проводиться вивчення окремих розділів 

бібліотечного фонду з метою доукомплектування фонду необхідними виданнями, 

аналізу причин утворення пасивної частини фондів та розробкою заходів щодо 

активізації використання документів користувачами. Так, протягом року в бібліотеках 

області вивчалися розділи фонду „Художня самодіяльність. Музичні твори” 

(Гайворонський район), „Фізкультура і спорт” (м.Кіровоград), „Мовознавство” 

(Кіровоградський район), „Освіта. Педагогічні науки” (м.Олександрія), 4 розділи у 

Голованівському районі (не названі). Але у звітах бібліотек не висвітлюються зміни, які 
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відбулися після проведення визначених заходів щодо активізації використання 

документів користувачами: чи доукомплектовувався фонд необхідною літературою з 

даної тематики, які заходи проведені з популяризації незаслужено забутої літератури та 

наскільки покращилася її видача. 

В бібліотеках ведеться облік незадоволеного попиту, що дозволяє вивчати 

інтереси та запити користувачів та доукомплектовувати фонд необхідними 

документами. 

 Середня книгозабезпеченість читачів бібліотек області збільшилася на 1 в 

порівнянні з минулим роком та складає 18 прим. видань на одну особу,у т.ч в сільських 

бібліотеках - 22 прим. Середня книгозабезпеченість одного мешканця області складає 

8 прим. За стандартами ІФЛА вона становить 2-3 томи. 

Залишаються високими показники книгозабезпеченості у бібліотеках таких 

районів: Онуфріївський – 28 прим., Світловодський – 27 прим., Новоархангельський – 

26 прим., Вільшанський, Гайворонський – по 24 прим.  

В сільських бібліотеках середній показник книгозабезпеченості становить 22 

прим. Найбільш високий у районах: Гайворонському – 35, Онуфріївському – 34, 

Новоархангельському - 28, Добровеличківському - 27, Світловодському -26, 

Маловисківському – 25, Вільшанському, Голованівському, Устинівському – по 24 

прим. Названим районам слід звернути увагу на очищення бібліотечних фондів. 

Залишається сталим середній показник читаності. По області він становить 19 

книг, у т.ч. по сільських бібліотеках – 20 книг. Високий показник читаності у 

бібліотеках Олександрійського району – 22 , Знам'янського, Новгородківського та 

Устинівського районів - 21. 

Про актуальність бібліотечних фондів свідчить показник обертаності. Середній 

показник обертаності по області залишається сталим протягом останніх трьох років та 

становить 1,1. За стандартами ІФЛА він дорівнює 5.  

Високі показники обертаності мають бібліотеки міських ЦБС: Знам’янська – 1,8, 

Кіровоградська – 1,7, Олександрійська – 1,5 (середній показник по міських ЦБС – 1,6) 

та районів: Долинського – 1,6, Новоукраїнського – 1,4, Олександрійського – 1,3.  

У порівнянні з минулим роком став ще знизився показник обертаності в 

Петрівському - 0,5, Світловодському – 0,6 районах, залишився на рівні попереднього 

року в Онуфріївському, Новоархангельському районах – 0,7, Гайворонському, 

Вільшанському Добровеличківському, Новомиргородському районах – 0,8, 

Бобринецькому, Голованівському, Маловисківському, Новгородківському – 0,9. Цим 

районам необхідно проводити постійну роботу з очищення фондів (особливо 

сільським), а також більш активно їх популяризувати.  

Бібліотечними закладами області проведено роботу з вивільнення бібліотечного 

простору від літератури, яка не користується попитом у читачів. За 2012 рік вилучено 

245,85 тис. прим. документів: у т.ч. в обласних – 13,5 тис. прим., у публічних – 232,35 

тис. прим., у т.ч. в сільських – 106,42 тис. прим., в дитячих - 24,14 тис. прим. 

 Незважаючи на надмірне перевантаження бібліотечних фондів морально 

застарілими, дублетними, зношеними документами, у порівнянні з минулим роком, 

показник вилучення скоротився по області на 101, 81 тис. прим., зокрема, по обласних 

бібліотеках – на 1,44 тис. прим., публічних - на 100,37 тис. прим., у т.ч. сільських – на 

57,22 тис. прим., дитячих – на 6,53 тис. прим. 
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За видами документів із фондів бібліотек вилучаються переважно книги – 84,4%, 

періодичні видання складають 15%, аудіовізуальні видання – 0,5%. У порівнянні з 

минулим роком періодичних видань вилучено на 3,5% більше. 

Вибуття документів державною мовою становить – 38,2%, російською – 61,6%, 

іноземною – 0,1%. 

По області вилучення документів становить 3,1 % від загального фонду. За 

рекомендаціями ІФЛА має складати 8% (у зарубіжних країнах показник вилучення 

документів у публічних бібліотеках становить 3 - 5% від загального фонду).  

Найбільше документів вилучається у регіонах області, у т.ч. сільських. Причини: 

зношені — 71,5% ( в сільських бібліотеках – 81,7%), морально застарілі видання – 

15,9% (в сільських – 16%), загублені користувачами – 1,4% (в сільських – 0,9%). 

Значне вилучення документів відбулося у бібліотеках м.Кіровограда – 25,74 тис. 

прим., Добровеличківського району – 19,41 тис. прим., Олександрівського – 18,33 тис. 

прим., Світловодського – 16,22 тис. прим., Маловисківського – 15,71 тис. прим.  

Протилежна ситуація у бібліотеках Вільшанського, Новгородківського, 

Новоархангельського, Онуфріївського районів (від 2,0 до 4,5 тис. прим.), де показник 

обертаності документів становить менше одиниці. 

Акти на вилучення документів оперативно відображаються по всіх облікових 

документах та знімаються з обліку в обліковому каталозі. 

З метою збереження бібліотечних фондів бібліотеки проводять санітарні дні, 

здійснюють заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

Хороший досвід роботи щодо ліквідації читацької заборгованості мають 

бібліотеки Олександрійської МЦБС. Основу цієї роботи складають бесіди з 

користувачами про правила користування бібліотекою та збереження книг. 

Систематично проводиться робота з боржниками: бібліотекарі виявляють боржників, 

аналізуючи читацькі формуляри, здійснюють телефонування та особистий обхід по 

місцю проживання чи навчання. Бібліотеки міста організовували загальносистемні 

акції „Пробачення”, в результаті яких було повернуто близько 400 заборгованих книг 

без штрафних санкцій. 

Втрачені користувачами книги відшкодовувалися рівноцінними та фіксувалися в 

спеціальному обліку. Велику допомогу у поверненні літератури надає співпраця з 

волонтерами бібліотеки.  

У Світловодському районі для роботи з боржниками налагоджена співпраця з 

листоношами, а в центральній районній бібліотеці проведений тиждень всепрощення 

боржника „Повернення книги до рідної домівки”. 

У бібліотеках проводять дрібний ремонт книг, до якого залучаються діти, 

читацький актив. Так, в Устинівській ЦБС працюють гуртки „Книжкова лікарня” та 

„Друзі книги”. 

Протягом року найбільше книг відремонтовано у бібліотеках Світловодського 

району – 2037 прим., Новгородківського – 1790 прим., м. Олександрії – 1570 прим. 

Одним із заходів щодо збереження бібліотечного фонду є переоблік. Щорічно, 

згідно з перспективним графіком переобліків, у бібліотеках кожного регіону 

проводиться в середньому 3-4 переобліки. Найбільше переобліків відбулося у 

Бобринецькому районі – 9, у Компаніївському, Новоукраїнському, Олександрійському 

районах - по 7. За результатами переобліків складаються відповідні документи на 
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погашення недостачі. Від загального показника вилучення недостача при переобліках 

складає 0,7%, у сільських бібліотеках – 1%. 

На стан збереження бібліотечних фондів впливає температурний режим 

приміщення, його освітлення. Слабка матеріально-технічна база бібліотек регіонів є, 

безумовно, важливою причиною того, що найвищим показником вилучення фондів 

серед інших є зношеність друкованих видань. В області не опалюється 154 бібліотеки 

(27%), хоча проти 2011року їх кількість зменшилась на 19 одиниць. Найбільше не 

опалюється бібліотек в Устинівському (60%), Кіровоградському (56%), 

Компаніївському (48%), Новомиргородському (46%), Новоархангельському (44%), 

Голованівському (35%), Добровеличківському (34%) районах.  

5 сільських бібліотек області не мають освітлення: у Кіровоградському районі – 

Ганнівська, Крупська, Покровська, У Маловисківському - Первомайська, в 

Ульяновському – Дельфінівська.  

Слід відзначити, що 74 бібліотеки (13 %), у т.ч. 71 (15 %) сільська, потребують 

капітального ремонту. 

Для бібліотечних працівників області проводиться система організаційно-

методичних заходів, зокрема, з питань організації, зберігання та використання 

бібліотечних фондів. Так, для завідуючих відділами обслуговування проведений 

обласний семінар-практикум: ”Інноваційні складові бібліотечного обслуговування в 

умовах сучасного інформаційного суспільства”, під час якого вивчали досвід 

організації відкритого доступу до бібліотечного фонду у відділах обслуговування 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського та інновації в роботі з фондами бібліотек Кіровоградської 

міської ЦБС.  

Для підвищення фахового рівня районних та сільських бібліотекарів проведені 

майстер-класи в Новоархангельському районі - “Робота з бібліотечним фондом в 

умовах децентралізації”, Добровеличківському районі - ”Робота бібліотек з 

бібліотечним фондом та довідково-бібліографічним апаратом”.  

Для працівників сільських бібліотек у Компаніївському районі проведений 

практикум з популяризації сільськогосподарської літератури. 

Вже стало традицією проводити „День сільської бібліотеки в КЗ „ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського” для працівників сільських бібліотек окремо взятого регіону. В 

останньому взяли участь бібліотекарі Кіровоградського району, які, серед низки 

консультацій з різних актуальних напрямків, отримали консультації з популяризації 

літератури: „Українська література: сучасні виміри та акценти”, „Лауреати обласної 

премії ім. Є.Маланюка”, „Інноваційні форми роботи з пріоритетних напрямків – 

екології та сільського господарства”. 

Спеціалісти ОУНБ ім.Д.І.Чижевського провели практикуми у регіонах області: 

„Бібліотечний фонд: організація, збереження та використання” (Новгородківська ЦБС), 

„Організація бібліотечного фонду, облік документів” (Новоукраїнський район). 

Індивідуальні стажування проводяться для новоприйнятих бібліотекарів, під час 

яких приділяється увага й такому важливому напрямку, як робота з бібліотечним 

фондом. 

Висновки. 

Сьогодні одним із нагальних питань є проведення змін у бібліотеках області, 

винайдення нових підходів до вирішення проблем інформаційного забезпечення 

жителів (до сільської глибинки), створення соціокультурного середовища для місцевих 
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громад регіону. Перед бібліотеками регіону стоять найрізноманітніші завдання: від 

глобальних, що пов'язані із зміною акцентів щодо загальнолюдських цінностей, 

конкуренцією з боку віртуального середовища та, у зв'язку з цим, недоступністю 

електронної інформації, до найбільш нагальних проблем — слабкої матеріальної бази, 

відсутності тепла, світла, сучасного устаткування тощо. 

Особливої уваги потребує стан бібліотечних фондів, насамперед в регіонах: 

недостатньо періодичних видань, літератури з найактуальніших для читачів тем і 

проблем, не вистачає дитячої літератури, зростає частка морально застарілих видань, 

відбувається фізичний занепад фондів, що веде до ослаблення ролі бібліотек у 

просуванні читання, поширенні інформації та книжкової культури. 

У бібліотеках області зберігається тенденція до зменшення загального обсягу 

фонду. Але, незважаючи на це, для актуалізації бібліотечних фондів необхідно 

прискорити роботу з вилучення документів, особливо сільських бібліотек, у 

Вільшанському, Гайворонському, Добровеличківському, Новоархангельському, 

Новомиргородському, Онуфріївському, Петрівському та Світловодському районах. Ця 

проблема є нагальною протягом останніх років. 

Активно проводилася робота з пошуку додаткових джерел поповнення 

бібліотечних фондів, організовувалися акції „Подаруй бібліотеці книгу”, що 

підтверджують 27% надходжень подарованих видань. 

Через недостатнє фінансування із загального фонду бюджету та внесення змін в 

надання платних послуг, у бібліотеках більшості регіонів придбання документів через 

книгарні було ускладнене. На поповнення фондів документами останніх років видання 

позитивно вплинуло фінансування державної цільової програми „Українська книга”. 

Завдяки даній програмі показник оновленості бібліотечних фондів області зменшився 

лише на 0,1 % і становить 1,4%. 

Незначно, але у бібліотеках області погіршився стан передплати періодичних 

видань, що пов’язано з відсутністю бюджетних коштів - у бібліотеках Знам'янського, 

Компаніївського, Олександрійського районів та у всіх міських ЦБС області. Усі 

бібліотеки Знам”янського району протягом першого кварталу залишились без 

передплати періодичних видань. В інших названих регіонах для передплати залучені 

спонсорські кошти та кошти, отримані від платних послуг. 

В бібліотеках області приділялась значна увага підвищенню фахового рівня 

працівників з питань роботи з бібліотечним фондом.  

Комфортність у пошукові необхідних видань забезпечуються правильністю його 

розміщення та якістю каталогів. Питання якості каталогів залишаються актуальними 

для бібліотек області, потребують аналізу та будуть висвітленні на обласному семінарі 

2013 року „Використання традиційних та інноваційних форм інформаційно-

бібліографічного обслуговування”. 

Бібліотеки мають різні матеріальні, кадрові, фінансові ресурси, що позначається 

на складі, структурі бібліотечного фонду, на технології його створення. Фахівці 

бібліотек повинні сформувати такий фонд, який завжди буде відповідати потребам 

користувачів.  



59 

 

Н.Івахнюк, 

бібліотекар I категорії 

відділу документів з питань економіки, 

виробництва і природничих наук 

 

 

Аналіз роботи бібліотек області з популяризації сільськогосподарської 

літератури серед населення 
(за матеріалами звітів 2012 року) 

 

У 2012 р. бібліотеки області продовжили спрямовувати свою роботу на 

реалізацію державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 

р., на реалізацію національних, обласних та регіональних програм, Указів Президента 

України, розпоряджень Уряду та місцевих органів влади. 

Активно діяли Публічні центри регіональної інформації (ПЦРІ) та 

Інформаційно-ресурсні центри (ІРЦ), що задовольняли інформаційні потреби населення 

з питань: 

- соціально-економічні перетворення на селі; 

- інноваційне спрямування аграрної політики; 

- земельні відносини; 

- розвиток малого та середнього бізнесу; 

- технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва тощо. 

Надавалися довідки з використанням технічних можливостей ІРЦ. 

Слід зазначити, що позитивним зрушенням у роботі бібліотек у 2012р. було 

відкриття Вищої народної школи (ВНШ), яка почала діяти при районних та міських 

бібліотеках. ВНШ розвиває основні базові принципи народних шкіл країн світу та 

багаті традиції вітчизняного просвітництва. Головною метою Вищої народної школи є 

забезпечення дозвілля людей поважного віку, а пріоритетним напрямом — навчання 

основам комп’ютерної грамотності та пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет. 

Розвиток агропромислового сектору України — першочергове завдання 

державної політики, основа стабілізації народного господарства. А, як відомо, наша 

область є аграрною. Наш край — центр сільськогосподарського виробництва, тому 

задоволення інформаційних потреб фахівців цієї галузі залишається одним з основних 

завдань бібліотек. 

До бібліотек Олександрійської та Олександрівської РЦБС, що проводили цю 

роботу на високому рівні, в 2012 р. приєдналися: Кіровоградська, Компаніївська, 

Новгородківська, Світловодська РЦБС, які позитивно відреагували на рекомендації та 

значно активізували свою діяльність в даному напрямку. 

У звітах цих бібліотек окремим блоком виділяється популяризація літератури 

економічної та сільськогосподарської тематики. Проводяться різнопланові масові 

заходи з урахуванням інтересів усіх категорій користувачів. Використовуються як 

традиційні, так і нові форми роботи. 

Для фахівців: 

- Дні інформації “Наші чорноземи — неоціненне надбання природи”, “Екологія 

і сільське господарство”(Компаніівська ЦРБ); “Тваринництво — нове поле для 

розвитку аграрної економіки”, “Українське рослинництво: нові технології, сучасні 

підходи” (Олександрійська ЦРБ); “Перспективи та пріоритети Української економіки”, 
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“Кого хвилюють земельні питання” (про земельне законодавство) (Кіровоградська 

ЦРБ). В заходах брали участь спеціалісти районних держадміністрацій. Дні інформації 

урізноманітнювалися такими формами: інформаційні круїзи, колажі, вернісажі, 

калейдоскопи;  

- -Дні спеціаліста “Сучасна ветеринарія України”, “Ринок землі: національна 

стратегія та світовий досвід”, “Сільськогосподарська техніка: історія та сучасність”, 

“Сучасному рослинництву — сучасні технології”, “Ринок землі: національна стратегія 

та світовий досвід”  

“Фермерські господарства зарубіжних країн: секрети успіху”, “Українське 

свинарство: шлях до Європи”, “Бурякоцукрова галузь України: стан, проблеми, 

перспективи”, “Аграрна наука — виробництву” (бібліотеки Компаніївщини). 

Для фермерів, в рамках реалізації проекту “Бібліоміст”, в Ізмайлівській 

бібліотеці-філії щомісячно проводилися огляди аграрних веб-сайтів “Інформаційне 

поле аграрія”. Головківська бібліотека-філія провела он-лайн ознайомлення “Фітобаза 

бджільництва”, в ході якого пасічники розширили свої знання про медоносні рослини 

України. (Олександрійська РЦБС). 

Для молодих підприємців відбулося засідання круглого столу “Молодь і бізнес” , 

а також години спілкування та рекомендаційні бесіди (Новгородківська ЦРБ). 

Для спеціалістів різних напрямів сільськогосподарського виробництва 

складалися рекомендаційні та інформаційні списки літератури за галузями знань. 

При організації книжкових виставок, переглядів увага зосереджувалася на 

висвітленні питань з основ новітньої аграрної політики, реформуванні земельних 

відносин, аграрного підприємництва, технічного переоснащення 

сільськогосподарського виробництва, соціально-економічних перетворень на селі. 

Не залишилися поза увагою і господарі-одноосібники. Для них відбулися: дні 

інформації “Домашнє господарство — справа прибуткова” (Мар’ївська бібліотека-

філія), “Бджільництво — прибуткова галузь і захоплення”(Компаніївска ЦРБ); прес-

калейдоскопи “Якість води і здоров’я односельчан”(Лозуватська бібліотека-філія 

Компаніївска ЦБС), “Відродження України починається з відродження 

села”(Новгородківська ЦРБ); години корисних повідомлень за матеріалами 

періодичних видань “Сільське життя”, “Присадибне господарство - гарантія 

добробуту”(Протопопівська бібліотека-філія Олександрійська РЦБС), “Від зернини до 

хлібини”(Кіровоградська ЦРБ), “Ярмарки ідей для вашої грядки”; книжкові виставки 

“На допомогу доброму господарю”, “Земля відкриває свої таємниці” (бібліотеки 

Новгородківської ЦБС). 

Сьогодні землю обробляють працівники фермерських і колективних 

господарств, орендарі і приватні власники. Цим людям до Дня працівників сільського 

господарства присвячувалися музично-розважальні заходи, проведені спільно з 

будинками культури, фотофиставки, фотовернісажі. 

Змстовно велася ця робота в Голованівській, Вільшанській, Онуфріївській, 

Долинській, Знам’янській Ульяновській РЦБС. 

Бібліотеки цих районів здійснювали інформаційну підтримку керівників 

агроформувань, фермерів, спеціалістів сільського господарства, всіх громадських 

об’єднань економічного спрямування, використовуючи при цьому такі форми роботи: 

- діалог “Людина, земля, власність”. В заході взяв участь землевпорядник 

сільської ради. Обговорювалися питання приватизації присадибних ділянок, умов 
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оренди землі, розмежування земель (Деріївська бібліотека-філія Онуфріївська ЦБС); 

- експрес-перегляд “Без селянина немає держави, а без фермера майбутнього” 

(Онуфріївська РБ); 

На допомогу формуванню нового економічного мислення: 

- Дні спеціаліста “Земельна реформа на допомогу селянину”, “Відкриваючи 

світ бізнесу”, “Економічні реформи: паростки нового села”, “Господарювання в нових 

умовах”.; 

- круглий стіл — зустріч з молодими підприємцями, показ слайд-шоу “Молоді 

підприємці краю”; 

- уроки ринкової економіки: “Розвиток малого підприємництва”; диспут 

“Економіка сьогодні і завтра” (бібліотеки Ульяновської ЦБС). 

Для власників присадибних ділянок: 

- майстер-клас “Як зібрати гарний урожай картоплі (городники-аматори 

ділилися своїм досвідом); 

- урок дбайливого господаря “Все починається з насіння”; 

- практичні поради “Добре насіння та в добру б землю” (сільські бібліотеки 

Онуфріївської ЦБС); 

- свято городників “Всі родичі гарбузові” (Суботцівська бібліотека-філія 

Знам’янської ЦБС); 

- години корисних порад “Економіка і люди”, “Сільський час”, “Земля — 

мати багатства”, на які запрошувалися лектори, вчителі, лікарі, досвідчені спеціалісти 

(бібліотеки Вільшанської ЦБС); 

- інформаційні години для молоді “Сільськогосподарське виробництво: реалії 

та можливості” (запрошувалися спеціалісти сільгоспуправління); 

- дискусійна година для молоді “Сім’я і ринок: як вижити?”. Захід проводився 

з метою збереження хліборобських традицій, поваги до трударів поля. (бібліотеки 

Голованівської ЦБС); 

- ярмарок професій “Молодим усі стежки відкриті” (Богданівська бібліотека-

філія Знам’янська ЦБС); 

- інтелектуальний калейдоскоп “Світ моєї професії” (Іванковецька бібліотека-

філія Знам’янської ЦБС); 

- зустрічі з користувачами - власниками присадибних ділянок: городниками, 

квітникарями з показом електронних презентацій. Такі зібрання — чудова нагода 

поспілкуватися в дружній творчій атмосфері, обмінятися цікавим досвідом, обговорити 

проблеми. 

Сьогодні проблеми і труднощі всіх бібліотек дуже схожі: відсутність 

фінансування на комплектування фондів, на впровадження нових технологій, 

проведення ремонтів приміщень тощо. Одним словом, працювати складно, але не 

безнадійно. І підтвердженням цьому може слугувати робота Диківської бібліотеки-філії 

Знам’янської ЦБС в плані пошуку спонсорської підтримки. Завдяки співпраці з 

агроформуваннями, орендарями цей заклад отримав спонсорські кошти і зміг придбати 

телевізор, DVD, комп’ютер та зробити ремонт. 

Отже, як видно з вищенаведеного, більшість бібліотек області прийняли до 

уваги поради та рекомендації попереднього аналізу роботи з популяризації 

сільськогосподарської літератури. Але ще залишилася низка бібліотек, які в своїй 

діяльності дуже слабо працювали в цьому напрямі, або зовсім до нього не долучилися. 
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Це бібліотеки Новоархангельської, Гайворонської, Устинівської, Петрівської, 

Маловисківської, Новомиргородської, Добровеличківської, Бобринецької РЦБС.  

На сьогодні українська економіка в своєму розвитку підійшла до переломного 

моменту, який пропонує необхідність її переорієнтації на виробництво вітчизняної 

високотехнологічної продукції, а це значить - відмова від експорту продуктів 

харчування, активізацію інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. 

Прискорені індустріальні зміни потребують відповідних темпів росту, аби 

забезпечити надійне продовольче постачання населення. Тому головною умовою 

успішного функціонування бібліотек є відповідність їх цілей і завдань відповідно до 

змін, що відбуваються в регіонах. 

З метою удосконалення діяльності бібліотек області в нових умовах, підвищення 

їхньої ролі в розвитку аграрної науки, освіти, виробництва, пропонуємо: 

 в планах і звітах роботи окремим блоком виділяти популяризацію 

літератури економічної та сільськогосподарської тематики; 

 брати участь у соціокультурному розвитку регіону, взаємодіяти з органами 

місцевої влади, закладами культури і освіти, недержавними організаціями; 

 популяризувати досягнення науки і техніки в АПК, сучасні прогресивні 

технології вирощування сільськогосподарських рослин та утримання тварин, нові 

фінансово-економічні форми використання техніки; 

 висвітлювати сучасні проблеми агроекології, виробництва екологічно 

чистих, високоякісних продуктів харчування для населення та сировини для переробної 

промисловості; 

 надавати інформаційно-бібліографічну підтримку фахівцям різних галузей 

агропромислового виробництва державних і комерційних структур, екологам районів; 

 будувати взаємини з користувачами на основі аналізу та передбачення їхніх 

потреб; 

 залучати користувачів до різних форм спілкування в бібліотеці; 

 провести анкетування ”Інформаційні потреби спеціалістів — аграріїв”, до 

якого залучити: агрономів, зоотехніків, механіків, ветеринарних лікарів, бухгалтерів, 

економістів, фермерів, керівників господарств та виявити потребу в отриманні 

інформації, яка буде сприяти виробничій діяльності.  

 активно використовувати електронно-інформаційний ресурс бібліотек 

регіону; 

 розміщувати інформацію сільськогосподарської тематики на сайтах 

бібліотек; 

 використовувати періодичні видання сільськогосподарської тематики, які є в 

мережі Інтернет та доступні в режимі on-laine (повні тексти), зокрема на сайті 

національної бібліотеки України ім. В. Вернадського;  

 звертати увагу на віртуальні виставки, розміщені на сайті ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського; 

 використувати щомісячну електронну розсилку нових надходжень ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського; 

 проводити тренінги з метою пошуку шляхів вирішення актуальних проблем 

громади спільно із владою, у т.ч. залучення фінансових ресурсів; 

 провести конкурс “Видавнича діяльність бібліотек” (визначити кращу 
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видавничу продукцію книгозбірень: від бібліографічних покажчиків до рекламно-

інформаційних видань); 

 провести науково-практичну конференцію “Бібліотеки — аграріям: 

інформаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств. Роль бібліотек в 

розвитку малих форм господарювання на селі”; 

 для підвищення інтересу до землі і сільського господарства серед міського 

населення доцільно створити клуби за інтересами; 

 провести осінній конкурс-вернісаж “Дачне літо”, на якому представити фото 

рідкісних рослин, квітів, вирощених на своїх ділянках; 

 провести районний семінар та обговорити стан справ з популяризації 

сільськогосподарських знань, розробити заходи щодо покращання роботи в цьому 

напрямку; 

 систематично організовувати безперервну професійну освіту бібліотечного 

персоналу району; 

 висвітлювати діяльність бібліотек в місцевих ЗМІ. 

Шановні колеги! Бібліотеки нашої області повинні позиціонувати себе як 

відкритий інститут, орієнтований на підтримку регіональних проектів в галузі 

сільського господарства і на задоволення інформаційних потреб місцевого населення.  
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Т.Недашковська, 

головний бібліотекар  

інформаційно-бібліографічного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

 

Використання традиційних та новітніх технологій 

в інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек 
(за матеріалами річних звітів бібліотек області за 2012 рік) 

 

Інформаційна діяльність бібліотек, на сьогодні, охоплює майже всі напрямки в 

роботі бібліотек. І тому, щоб мати уявлення про стан інформаційного обслуговування в 

бібліотеках, побачити досягнення, прорахунки, та перспективи необхідно 

проаналізувати роботу бібліотек по всіх напрямках. 

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів 

справедливо відносять до найбільш складних інтелектуальних видів бібліотечної праці. 

Воно передбачає високу кваліфікацію працівників, відповідну організацію 

інформаційних ресурсів бібліотеки. Бібліотека, яка не спроможна сьогодні швидко і 

повно задовольнити запит читачів втрачає не лише читача, але й свій авторитет. Тому в 

сучасних умовах надзвичайно зросла роль бібліотекаря-бібліографа. Успіх багато в 

чому залежить від того наскільки він активний, кваліфікований і компетентний. 

Можна сидіти і ждати модернізації бібліотек, щоб якісно та своєчасно 

виконувати складні запити та інформувати користувачів. А можна грамотно та 

професійно організувати інформаційно-бібліографічне обслуговування, об’єднуючи 

ресурси, досвід та знання. Але перший шлях досить безперспективний. Доречно тут 

згадати слова вченого-фізика Л. Ландау ;”ждут своего времени только те, для кого оно 

никогда не наступит”.  

Аналізуючи сьогодні роботу бібліотек з інфрмаційно-бібліографічного 

обслуговування можна сказати, що наші бібліотеки пішли по шляху об’єднання 

ресурсів, досвіду та знань в організації інформаційної роботи. 

Вибудовуючи сьогодні інформаційно-бібліографічну роботу в ЦБС області, 

бібліотекарі зустрічаються з труднощами, характерними для більшості бібліотек. Це 

матеріальна база: недостатній рівень комплектування новими виданнями, слабка 

комп’ютеризація бібліотек, відсутність у багатьох бібліотеках доступу до Інтернет та 

ін.  

В цих умовах надзвичайно важливе розуміння бібліотекарями необхідності 

освоєння нових знань та умінь, вивчення досвіду роботи своїх колег, підвищення 

професійного рівня. 

Орієнтуючись на вимоги часу, в бібліотеках області проводяться заходи з 

безперервної освіти персоналу: атестації, обмін досвідом, професійні навчання, 

самостійне знайомство з професійною літературою 

Досить популярними останнім часом стали інтерактивні форми навчання: 

тренінги “Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до 

Інтернету в рамках програми “Бібліоміст” (Новгородківська ЦБС) ;”Використання 

комп’ютерних технологій у бібліотеці” (Новомиргородська ЦБС), практикуми: 

“Інформаційні технології створення презентацій. Робота в програмі Power-Point”, 

“Використання новітніх технологій при наданні інформаційних послуг користувачам” 
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(Новоукраїнська, Новгородківська, Онуфріївська РЦБС), “Організація ДБА бібліотеки” 

(Кіровоградська РЦБС) та інші. 

На базі районних бібліотек проводяться семінари, у тому числі з використання 

нових технологій в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні користувачів 

(Долинська, Маловисківська, Олександрівська, Новоархангельська РЦБС; 

Олександрійська, Знам’янська, Кіровоградська МЦБС). 

Практикується індивідуальне стажування сільських бібліотекарів, конкурсів 

професійної майстерності “Кращий за професією” (Новоархангельська, 

Новомиргородська РБ). Навчання в бібліотеках проходять з використанням нових 

технологій, зокрема, Skype. 

Підвищення кваліфікації відбуваєтья також через вивчення досвіду роботи 

бібліотек, методичних порад, що узагальнюються і видаються окремими виданнями: ”Я 

пропоную свій досвід. З досвіду роботи сільських бібліотек” (Новгородківська ЦБС), 

“Плануємо роботу сільської бібліотеки на 2013 рік” (Долинська РЦБ), майстер-клас 

“Робота в програмі Microsoft Office Power Point “Створення відео-презентацій” 

(Новоукраїнська ЦБС). 

І, як результат, ми маємо на сьогодні досить активну роботу бібліотек області з 

інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів з використанням 

передових інформаційних технологій. 

Інформаційна робота бібліотек на сьогодні потребує постійної творчості, 

гнучкого і оперативного реагування на останні події, соціально-економічні процеси в 

країні та регіоні. У забезпеченні інформаційних потреб користувачів усе більшої уваги 

набуває використання електронних документів та Інтернету. 

Інформаційна діяльність бібліотек будувалась на основі вивчення інтересів 

користувачів бібліотек.  

Для прикладу, Голованівська РБ протягом року проводила опитування “Читачі в 

інформаційному дзеркалі часу” та “Моє хобі - читання”. Результатом цієї роботи стало 

створення “Банку читацьких ідей”, який дав можливість дізнатись про читацькі 

уподобання та інформаційні потреби користувачів. 

Активними споживачами інформації, на сьогодні, є студенти, викладачі, 

представники органів місцевого самоврядування. 

Тематичне коло інформаційних запитів різноманітне, постійно розширюється і 

традиційна бібліотека вже не в змозі їх задовольнити.  

Значна кількість користувачів бібліотек віддавали перевагу новим 

інформаційним технологіям та електронним бібліотекам. Підключення до мережі 

Інтернет більшості бібліотек Кіровоградської області стало можливе завдяки Програмі 

“Бібліоміст”. Безмежність інформаційних ресурсів Інтернету стала для ЦБС 

необхідністю, без якої сьогодні якісне обслуговування читачів забезпечити неможливо. 

Впровадження нових технологій вплинуло на роботу ЦБС. З’явились нові форми, 

методи інформаційного обслуговування користувачів. 

Саме бібліотекарі виступають провайдерами якісної інформації, які надають 

доступ до електронних інформаційних ресурсів, навчають ефективно шукати 

інформацію в Інтернеті та користуватися сучасними інформаційними технологіями.  

Інформаційна робота сьогодні, можна сказати, базується на трьох китах: ІРЦ, 

ПЦРІ та ПДГ (Інформаційно-ресурсні центри, Публічні центри регіональної інформації, 

Пункти доступу користувачів). 
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Інформаційно-ресурсні центри створені в бібліотеках декілька років тому. 

Інформація про діяльність ІРЦ розміщена на сайтах всіх бібліотек області. 

Діяльність ІРЦ бібліотек спрямована передовсім на роботу з соціально-

незахищеними та малозабезпеченими верствами населення, на роботу з сільською 

громадою та громадськими організаціями в напрямках ознайомлення із 

законодавством, на допомогу самоосвіті, адресне забезпечення інформаційно-

бібліографічного обслуговування керівників громадських організацій та 

держслужбовців. 

В ІРЦ області діють інформаційні стенди: ”Бібліотека. Комп’ютер. Інтернет”, на 

яких представлені рекомендаційні списки веб-сайтів бібліотек, відомості про цікаві 

Інтернет-ресурси, корисні поради щодо роботи з комп’ютером.  

Одним із актуальних питань на сьогодні для більшості районів є зайнятість 

населення, проблеми безробіття. Враховуючи ці потреби громади, бібліотеки області 

тісно співпрацюють з районними та міськими центрами зайнятості. На відповідних 

інформаційних стендах “Служба зайнятості інформує представлені методичні 

матеріали з найбільш актуальних питань щодо соціального захисту: буклети “Ваші 

права та обов’язки. Пам’ятка безробітному”, “Громадські роботи, як вид тимчасової 

зайнятості громадян” (Вільшанська ЦБС), папки-дос'є “Все про пенсії”, “Державна 

служба зайнятості консультує, допомагає, навчає”, “Допомога малозабезпеченим 

сім’ям” тощо. 

Важливе місце в інформаційній діяльності займає правова інформація.  

Такий досвід бібліотеки набували, створюючи в бібліотеках громадські 

приймальні та тісно співпрацюючи з районними відділами юстиції. Така співпраця 

продовжується у більшості бібліотек і сьогодні. 

Наприклад, результатом співпраці Бобринецької районної бібліотеки для 

дорослих та Бобринецького районного управління юстиції стало створення Клубу за 

інтересами “Правова Планета”. На його засіданнях учасники знайомилися із 

законодавчими документами, матеріалами що забезпечують їх права. В рамках клубу 

проводились різні заходи, до проведення яких залучались спеціалісти районного 

управління юстиції. 

Популярними в бібліотеках області стали правоосвітні тренінги: “Закон і ми”, 

години інформації “Кримінальна відповідальність неповнолітніх“ і т.ін. 

Виходячи з того, що бібліотека XXI ст. - це дійсно центр правової інформації, 

Українська бібліотечна асоціація (УБА) спільно з Програмою Сприяння Парламенту II 

(ПСП) за підтримкою Агенства США з міжнародного розвитку уже четвертий рік, 

починаючи з 2009 року, реалізує проект “Інформація органів влади для громадян у 

бібліотеці: пошук, доступ, консультування”. У межах проекту була розроблена 

Концепція створення в бібліотеках Пунктів доступу громадян (ПДГ) до офіційної 

інформації в бібліотеках та об’єднання їх у Всеукраїнську мережу, яка налічує понад 

880 бібліотек. 

До реалізації даного проекту долучилися і бібліотеки нашої області. 

В рамках Програми сприяння Парламенту II в 49 бібліотеках області створені і 

працюють Пункти доступу громадян до інформації органів державної влади. 

Тут працюють кваліфіковані бібліотекарі, які пройшли спеціальний тренінг з 

обслуговування користувачів документами та інформацією органів державної влади на 

базі тренінгового центру ОУНБ ім. Д.Чижевського 
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ПДГ мають спеціально облаштовані комп’ютерні місця з підключенням до 

Інтернету, де користувачі самостійно та з допомогою бібліотекаря отримують 

інформацію про діяльність органів влади будь-якого рівня. 

ПДГ оформлені спеціальними плакатами, а користувачам пропонуються 

інструкції-поради щодо здійснення пошуку інформації, перелік рекомендованих 

інформаційних ресурсів, бібліографічні списки тощо. Організовані постійно-діючі 

виставки “Органи влади інформують”. 

Досить активно, творчо ПДГ працює в Кіровоградській ЦМБ. Бібліотека  

підготувала серію виставок на основі матеріалів, отриманих в рамках Програми 

сприяння Парламенту України. Одна із них “Судова система України” одержала 

позитивну оцінку і стаття про виставку з’явилася у блозі Української бібліотечної 

асоціації. Поряд з виставками, бесідами, оглядами в стінах бібліотеки цікаві заходи 

проведені поза її межами. Резонансною стала акція ”Скажи СТОП! Торгівцям людьми”, 

проведена бібліотекою біля відділення ОВІРУ. Громадянам роздавалися матеріали 

Міжнародної організації з міграції разом з рекламою бібліотечних послуг і анонсом 

виставки. 

Закономірна співпраця ІРЦ з публічними центрами регіональної інформації, які 

надають інформацію про документи органів місцевого самоврядувавння. За рік 

Публічні Центри регіональної інформації отримують від 500 до 1000 документів 

(Бобринецька - 520, Гайворонська - 662, Компаніївська - 967 документів). Таким чином, 

Центри регіональної інформації виконують роль посередників між населенням та 

владними структурами, інформуючи про діяльність місцевої влади. 

Документи з питань діяльності місцевих органів влади бібліотек збирають, 

зберігають та надають у користування шляхом створення тематичних папок 

(Вільшанська, Гайворонська, Новгородківська ЦБС), постійно-діючих інформаційних 

виставок “Інформаційний портрет регіону”(Долинська РБ), стендів “Місто-влада”, 

“Кіровоград: день за днем” (Кіровоградська МЦБС). 

До дня місцевого самоврядування оформлялись книжкові виставки: “Місцеве 

самоврядування в історії міста” (Кіровоградська МЦБ), інформаційні полиці: “Влада 

інформує”, “Бібліотека. Влада. Суспільство” (Новгородківська ЦБС), проводились 

огляди. Водночас для інформації своїх користувачів і населення про рішення і 

розпорядження органів місцевого самоврядування, використовуються сайти місцевих 

установ та органів державного управління. На сайтах бібліотек представлені повні 

тексти документів місцевого самоврядування (Бобринецька РБ Гайворонська ЦБС, 

Знам’янська МЦБС) та ін. 

Традиційно в інформаційній діяльності бібліотек виділялась масова, групова та 

індивідуальна інформація. 

Досить активно в масовій інформації використовуються нові технології. Зокрема 

сайти та блоги бібліотек. 

На сайтах бібліотек представлена інформація про нові надходження книг та 

періодичних видань. 

Для зручності інформація, яка цікавила користувачів ІРЦ, оформлялась у вигляді 

тематичних тек. Так, у Кіровоградській ЦМБ під загальною назвою “Інформуючи - 

захищаємо” зібрано декілька тек, що містять додаткову інформацію стосовно 

державних структур, медичних та освітніх закладів, контактна інформація підприємств 

житлово-комунального господарства тощо. 
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Інтернет – живий організм, що постійно змінюється, тому бібліотеки постійно 

оновлюють тематичні вебліографічні списки, наприклад: “На допомогу школярам”, 

“Історія в Інтернеті”, “Література в Інтернеті”, “Географія в Інтернеті” тощо. Створено 

серію вебліографічних списків на допомогу викладачам і студентам, серед яких 

найбільш популярні “Проблеми екології в Інтернеті”, “Українська поезія в Інтернеті”, 

“Юридичні ресурси в мережі Інтернет”, “Новітні педагогічні технології в Інтернеті”, 

“Дистанційна освіта - крок до майбутнього” та ін.  

Вебліографічні списки складаються на замовлення користувачів, до масових 

заходів, які проводять бібліотеки, до пам'ятних і знаменних подій. 

Реліз-сайтів “Пізнай світ з Інтернетом” Кіровоградська МЦБ присвятила 

віртуальним енциклопедіям, а “Бібліотечна Україна в Інтернеті” знайомила 

користувачів з діяльністю і ресурсами бібліотек нашої країни. 

Популярними стали віртуальні виставки: “Чорний біль Чорнобиля” 

(Бобринецька РБ); “Таїнство писанки” (Знам’янська центральна міська бібліотека), 

виставки однієї книжки Ю. Невмитий “Новомиргородщина і декабристи”, Бреурош В. 

“Заповіт синам” (Новомиргородська РБ), “Чарівний світ Дяченків” (Петрівська РЦБС). 

Не забуті також Інтернет-потреби людей з обмеженими можливостями, для яких 

були підготовлені списки сайтів “Інтернет для вас”, “Наші домашні улюбленці”, 

“Корисні сайти для вільного часу”, “Для тих, хто навчається” тощо. 

Цікаво в цьому напрямку працює Кіровоградська ЦМБ, яка в рамках програми 

“Бібліоміст” втілювала проект “Чути тих, хто не чує”, в рамках якого створила блог 

“Світ без звуків”. 

На сайтах представлена і повнотекстова інформація. Кожна бібліотека у виборі 

тематики інформації йде своїм шляхом. Так, Вільшанська РЦБ розмістила сценарії до 

певних дат: “Крути, крути...” До дня пам’яті героїв Крут; “Великий поет - вічний 

спутник свого народу” (до дня народження Т. Г. Шевченка); Кіровоградська МЦБС - 

сценарії до знаменних дат, інформацію про голодомор 1932-1933 рр. (Знам’янська 

РЦБС). 

Низка бібліотек віддають перевагу краєзнавчим матеріалам.  

Використовуючи Інтернет в інформаційній діяльності, бібліотеки не забувають 

про підготовку та видання “Бюлетнів нових надходжень”, які видають майже всі 

бібліотеки області. 

Із традиційних форм інформації досить активно закріпилися в бібліотеках Днів 

інформації: “Професії, потрібні нашому місту” (Кіровоградська, Олександрійська 

МЦБС) та ін., Дні спеціаліста “Ведення агробізнесу в Україні” (Компаніївська ЦБС). 

Заслуговує на увагу досвід Олександрійської МЦБС про проведенню Дня 

періодичних видань “Світ преси 2012- ці видання навчають та розважають”. В цей день 

на виставках були представлені періодичні видання, що одержує бібліотека, 

проводились огляди видань та інформація про електронні періодичні видання, якими, в 

зв’язку з їх відсутністю в бібліотеці, можна скористатися. 

В інформаційній роботі бібліотеки досить активно використовують ЗМІ — від 

20 до 30 інформацій.  

Традиційно бібліотеки області здійснюють групову інформацію, якою охоплені, 

переважно, такі групи як соціальні працівники, вчителі, юристи, працівники культури, 

представники місцевої влади. 
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Теми інформацій багатоаспектні: “Місцеве самоврядування”, “Нові педагогічні 

технології в системі освіти”; ”Досвід роботи органів місцевого самоврядування в 

Україні”, ”Приватизація комунальної власності в Україні”. Для різних груп спеціалістів 

проводяться Дні спеціаліста. 

Певна увага бібліотеками приділяється індивідуальній інформації, у т.ч. через 

електронну пошту абонента. Відомості про індивідуальну інформацію користувачів 

знаходимо у звітах Гайворонської, Компаніївської, Новгородківської РБ; Онуфріївської 

РБ; Кіровоградської, Олександрійської МЦБС та інш. 

 

Виховання культури читання та інформаційної культури. 

На сьогодні цей напрямок залишається актуальним і відповідальним. 

Кіровоградська міська централізована бібліотечна система за цільовою 

комплексною програмою “Крокуємо у світ інформації” працює уже другий рік. Вона 

була створена в рамках обласної програми “Багатовимірність інформаційної культури 

21 століття”. Програма розрахована на школярів і цікава своєю наочністю, ігровим 

характером занять. 

Взагалі, в пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань переважали 

інтерактивні форми роботи: бліц-турніри, конкурси, ігри-подорожі; “Книги, які знають 

усі”, “Електронні бібліотеки”, ”Корисні поради Інтернет-мандрівникам” тощо. 

Традиційно в Олександрійській МЦБС в кінці травня проводиться Тиждень 

бібліографії, який включав цілий ряд заходів по пропаганді бібліотечно-

бібліографічних знань з використанням новітніх технологій. Традиційними в 

бібліотеках стали бібліотечно-бібліографічні уроки: “Словники, довідники. 

Енциклопедії”_(Гайворонська ЦБС,Новгородківська ЦБС), “Довідково-пошуковий 

апарат бібліотеки” (Новоукраїнська РБ), “Довідкова література” (Новоархангельська 

РБ, Компаніївська ЦБС): 

Дні бібліографії: “Довідкова література - інструмент пізнання” (Гайворонська 

ЦБС), “Як не заблукати в інформаційному просторі” (Долинська), “Ключ від скарбу”, 

”Пошук інформації - швидко і зручно” (Кіровоградська, Олександрійська МЦБС, 

Компаніївська ЦБС) 

При проведенні бібліотечних занять бібліотеки намагаються використовувати 

активні форми занять: ігри, брейн-ринги, конкурси: “Бібліотечний лабіринт” 

(Новгородківська ЦБС), “Бібліотечний ерудит” (Знам’янська МЦБС). 

В Знам’янській МЦБС, Долинській РБ, Новоукраїнській РБ активну роботу по 

навчанню комп’ютерної грамотності користувачів-представників дорослого населення 

проводить Вища народна школа, що діє в рамках ІРЦ. На протязі трьох місяців 

користувачі опановують певними навиками роботи на комп’ютері. Проводились 

інформаційні та практичні заняття по таким темам: “Історія розвитку комп’ютера”, 

”Знайомство з основними комп’ютерними поняттями”, “Текстовий редактор Word”, 

“Оформлення текстів “ тощо. 

Звичайно, що в навчанні, перевага надавалась практичним заняттям. 

В рамках Вищої народної школи проводились заходи по вихованню у 

користувачів інформаційної культури. Зокрема, в ряді бібліотек працюють курси 

комп’ютерної грамотності. 

Відомо, що книга в житті суспільства має надзвичайно велике значення. І 

провідна роль в схемі книга-читання-суспільство належить саме бібліотеці. 
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Використовуючи сучасну термінологію ми можемо сказати, що бібліотеки на сьогодні 

виступають дійсно провайдерами між книгою і суспільством. Не випадкоаво, що саме 

книзі, читанню, інформації присвячено багато досліджень, які проводять наукові 

бібліотеки, наукові заклади, соціологічні інститути. 

 

В одному із номерів газети “Урядовий кур’єр “ за квітень надрукована стаття 

“Чи багато українців щороку читають сорок книжок?” 

За останніми даними соціологів в Україні читає 48,7% дорослого населення, 

звичним книжкам перевагу надає 87 % населення. А ось 10 відсотків наших 

співгромадян освоїли електронні носії. Статистику соціологів доповнив власною 

економічною президент асоціації книговидавців Олександр Афонін. Продаж книжок 

падає: в 2010 році на 25%, в 2011-му — на 26 %, 2012-му — на 10%/. При цьому 

прибутки від продажу книг не змінилися. Це говорить про те, що книга подорожчала. 

Олександр Афонін піддає сумніву і твердження, що 48,7 %, дорослого населення читає 

і що це не відповідає реаліям життя. Певній кількості людей соромно зізнатися в 

протилежному. 

Якщо ж справді стільки читає, то це багато чи мало. Приміром , в Німеччині з 

книжкою дружить 65 % дорослого населення. 

Чи радіти з того, що десять відсотків наших громадян перевагу надають 

електронним носіям? У Франції таких один відсоток, а в Німеччині п’ять. У чому 

причина нашого лідерства? Україну признано найбільшою “піратською країною” в 

користуванні інтелектуальною продукцією. Любов до електронної книги це 

підтверджує, оскільки всі користуються нею безкоштовно.  

Такі невтішні цифри читання, які примушують нас замислитися. 

 

Довідково-бібліографічне обслуговування 

Анкетування, що проводилося бібліотеками серед користувачів бібліотеки, з 

питань інформаційного та довідкового обслуговування підтвердили думку про те, що 

автоматизація бібліографічного пошуку не панацея. Вона не відміняє довідково-

бібліографічного обслуговування, яке думається ще довго збереже своє значення, 

розвиваючись, оновлюючись новими технологіями. 

І на сьогодні, довідково-бібліографічне обслуговування займає одне з провідних 

місць в роботі бібліотек. 

Аналіз роботи бібліотек по довідково-бібліографічному обслуговуванні показує, 

що ряд бібліотек більшість довідок користувачам виконують використовуючи Інтернет. 

З одного боку це свідчить про активне використання бібліотеками новітніх технологій, 

зокрема Інтернет, з іншого - це може свідчити: 

- про відсутність відповідних документів у фондах бібліотеки та слабке 

комплектування фонду;  

- про недостатнє знання фонду та низький професійний рівень бібліографів. 

Оптимальний варіант підготовки бібліографічних довідок - це використання як 

фонду бібліотеки так і інформації в Інтернеті. Тому, що крім інформаційних технологій 

ми повинні думати і про пропаганду бібліотеки та її фонду. 

Як приклад робота Олександрійської МЦБС: видано довідок 9450 (з них з 

використанням Інтернет 2127, що складає 22,5 %.) 
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Звичайно, що успішна робота бібліотеки по довідково-бібліографічному та 

інформаційному обслуговуванні користувачів залежить і від довідкового апарату 

бібліотеки. Зберігаючи і поповнюючи новими документами традиційні каталоги і 

картотеки бібліотеки працюють і над створенням електронних баз даних. Це, в 

основному, БД “Книги”, БД “Статті”, БД “Краєзнавство”. Активно в цьому напрямку 

працюють районні бібліотеки Олександрівського, Долинського, Новгородківського, 

Маловисківського, Вільшанського районів, міст Кіровограда, Олександрії, 

Світловодська. 

А підсумовуючи роботу бібліотек області по інформаційно-бібліографічному 

обслуговуванні користувачів можна сказати, що незважаючи на певні недоліки в 

роботі, бібліотеки активно, впроваджують нові технології, удосконалюють традиційні 

форми інформаційного обслуговування, віддаючи перевагу інтерактивним формам 

роботи. 

Практика засвідчує, що підвищення якості інформаційного і бібліографічного 

обслуговування неможливе без взаємодії з користувачем на всіх ланках інформаційно-

бібліографічної роботи. 

 

 

Пропозиції 

 

- звернути більшу увагу на індивідуальну інформацію. Можливе використання 

в індивідуальній інформації електронної пошти. 

- задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом використання 

дистанційних, комп’ютерних технологій. 

- на сайтах бібліотек надавати широку інформацію надходжень до бібліотеки, 

надавати фактографічні ресурси. 

- розширяти інтерактивні бібліотечно-бібліографічні послуги, зокрема, 

віртуальні бібліографічні служби 
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Т.Федорова, 
заступник директора з наукової роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 
 

Правоосвітня діяльність бібліотек області: інформаційна  

та соціальна складові 
 
 

Правоосвітня функція у роботі бібліотек набула надзвичайно важливого 

значення ще з моменту набуття Україною незалежності, адже відтоді почалася активна 

розбудова вітчизняної правової і законодавчої системи. Ще одним чинником, що 

зумовив суттєву активізацію законотворчого процесу та низку законодавчих реформ, 

стало обрання нашою державою курсу на європейську інтеграцію, яка передбачає й 

адаптацію чинних правових норм до європейських стандартів. 

Практично усі сфери життя і діяльності окремих громадян, підприємств, установ 

і організацій та держави мають чітке нормативне регулювання та юридичне 

закріплення, і цей факт виявляє себе передусім в існуванні законів та підзаконних 

нормативних актів, відомчих документів, нормативних документів органів місцевого 

самоврядування. Тому доступ до цих документів (у друкованому чи  електронному 

вигляді) є життєво необхідним для окремих громадян, установ та організацій кожного 

регіону, адже дієвість усієї правової системи держави не в останню чергу залежить від 

обігу правових документів у суспільстві.  

Але доступність правової інформації дає необхідний результат лише за 

дотримання певних умов, а саме: 

- існування певної загальнодоступної бази правової інформації (реальні або 

віртуальні фонди нормативно-правових документів); 

- створення ефективної системи реєстрації та пошуку документів; 

- можливість у разі необхідності отримати тлумачення норм права, 

закріплених у документах, та іншу консультативну допомогу; 

- усвідомлення громадянами власних правових потреб (а, отже, і потреб у 

юридичних документах) і їм відомі шляхи отримання необхідної інформації; 

- притаманність як суспільству в цілому, так і окремим його громадянам  

поваги до закону та високої правової культури. 

Бібліотеки є основним джерелом інформації з найрізноманітніших питань для 

більшості  наших  громадян, оскільки вони традиційно відіграють важливу роль у 

громадському житті регіону. Усі значні події та процеси як загальнодержавного, так і 

місцевого значення є предметом їхньої уваги.  

Сьогодні публічні бібліотеки, з одного боку, мають канали впливу практично на 

всі верстви суспільства (аудиторію користувачів), мають досвід, технології, кадрове і 

ресурсне забезпечення для здійснення інформаційно-просвітницької та  правовиховної 

діяльності, з іншого – є у достатній мірі неупередженими і толерантними у поданні 

інформації та спілкуванні з місцевою громадою.  

Документальною базою для аналізу роботи бібліотек в галузі правової освіти 

населення і підставою для відповідних висновків стала підсумкова звітність за 2012 рік. 

Тому якість узагальнення результатів правоосвітньої бібліотечної роботи в регіоні у 

значній мірі залежить від якості подання інформації у річних звітах. Стосовно цього 

питання є низка зауважень, а саме: 
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- Інформація про діяльність бібліотек з правових питань не завжди 

виділяється окремим розділом у звіті; 

- Типовою є ситуація, коли інформацію про заходи правової тематики можна 

знайти в інших розділах звіту; 

- Окремі дані невиправдано дублюються у звітах; 

- Практично відсутня інформація про фонди правових документів, їх склад, 

формування і використання. Окремі дані (по документообігу в рамках діяльності ПЦРІ 

та ІРЦ) є лише по Вільшанському, Гайворонському, Знам’янському, 

Новомиргородському, Компаніївському, Ульяновському  районах; 

- Інформація про найбільш актуальні теми звернень користувачів практично 

відсутня. 

Проаналізувавши зміст та напрямки правоосвітньої діяльності бібліотек області 

у 2012 році, можемо побачити такі основні джерела їх формування: 

- Актуальні державні і муніципальні програми (всеукраїнського та обласного 

рівня); 

- Потреби представників місцевої громади, які надходять до бібліотек у вигляді 

запитів користувачів; 

- Усвідомлення працівниками бібліотек необхідності організації заходів з 

правової освіти населення та бачення способів реалізації цього завдання через 

планування відповідних форм роботи. 

Таким чином, важливими завданнями бібліотек стають вивчення потреб 

користувачів та дослідження питань правової тематики, які є найбільш актуальними 

для висвітлення на сьогоднішній день. Конкретним втіленням цих завдань мали б 

стати: 1) проведення досліджень, опитувань, анкетувань та отримання інформації від 

правоохоронних та правозахисних організацій; 2) методична робота, поширення 

позитивного досвіду, підвищення правової культури бібліотечних працівників. 

Але ми мусимо констатувати той факт, що протягом минулого року досліджень 

правових потреб практично не проводилося. А у такому разі важко зробити 

однозначний висновок щодо доцільності та актуальності проведених заходів, їх 

відповідності очікуванням громади та її реальним потребам. Лише у звіті Знам'янської 

ЦБС зазначені найбільш актуальні теми запитів: цивільне, аграрне, сімейне, трудове, 

господарське та пенсійне право. 

Щодо методичної роботи, спрямованої на удосконалення роботи сільських 

бібліотек, можна відзначити позитивні приклади:  

- Знам’янською ЦБС проведено Раду при директорі “Бібліотека і правове 

виховання населення” (з досвіду роботи б-к Трепівської сільради); 

- Участь бібліотек Новоукраїнського району у засіданні МКМР з правової 

освіти населення за 2012 рік; 

- семінар-практикум “Бібліотечне обслуговування молоді та дітей з питань 

морального та правового виховання”у Світловодській ЦРБ; 

- Низку заходів організовано на базі Компаніївської ЦБС: 

- методичні розробки “Знай свої права, дитино”, “Бібліотеки на 

допомогу правовій освіті населення”; 

- тематичний напрямок роботи школи бібліотекаря “Основи 

бібліотечної професії” - “Бібліотеки як публічні центри правової інформації”; 

- методичні виїзди до бібліотек району з питання правової освіти 
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користувачів бібліотеки”; 

- обговорення питання “Про стан організації правоосвітньої роботи 

в Компаніївській ЦБС” на Міжвідомчій координаційно-методичній раді з 

правової освіти населення; 

На підставі аналізу стану інформаційно-просвітницької та виховної роботи 

бібліотек у правовій галузі можна зробити висновок про певний стандарт роботи 

бібліотек, який включає на сьогодні: 

- роботу з фондом правових документів (поповнення, популяризація, аналіз 

використання); 

- бібліографічну роботу; 

- співпрацю з правоохоронними органами; 

- активну діяльність ПЦРІ та ІРЦ; 

- участь у проекті “Мережа пунктів доступу громадян до публічної інформації 

органів державної влади” (Мережа ПДГ) 

- організацію роботи громадських приймалень на базі бібліотек; 

- наочні форми роботи (виставки, тематичні куточки, полички, папки  тощо); 

- активні форми інформаційно-просвітницьких заходів (виховних та 

інформаційних); 

- співпраця з місцевими громадськими організаціями, клубами, спілками, чия 

діяльність дотична до правової тематики; 

- в окремих випадках – діяльність правових клубів при бібліотеках (правовий 

лекторій “Феміда” при Новоархангельській ЦРБ, клуб “Правова планета” у 

Бобринецькому районі, Гендерна школа у Маловисківському районі, правовий клуб 

“Віче” в Олександрівському районі, морально-правовий клуб “Підліток” при 

Новоукраїнській ЦРБ); 

- включення правових питань до програми роботи Вищої народної школи; 

- публікації правовиховної тематики в ЗМІ; 

- власна видавнича діяльність (буклети). 

Звичайно, наведений “стандарт” є у певному розумінні орієнтиром, зразком. На 

практиці ж активність бібліотек щодо висвітлення правових питань є вкрай 

нерівномірною і включає той або інший набір компонентів та їх різну насиченість. Так, 

надзвичайно активними були бібліотеки Бобринецького,  Знам'янського, 

Компаніївського, Маловисківського, Новомиргородського районів. В той же час робота 

бібліотек Вільшанського, Добровеличківського, Кіровоградського, Петрівського та 

Устинівського районів відзначалася недостатньою активністю у висвітленні правових 

питань.  

Щодо тематики правових інформаційних і виховних заходів, то найбільша їх 

кількість була присвячена таким подіям чи питанням: 

- День Незалежності України; 

- День Конституції; 

- День прав людини; 

- права дітей; 

- право на соціальний захист (пільги, пенсії тощо); 

- права жінок; 

- захист від насильства; 

- виборче право; 
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- сімейне право. 

Звертає на себе увагу  і тенденція до розширення кола подій, до яких приурочені 

заходи. Так, бібліотеками області було організовано інформаційно-просвітницькі 

заходи в рамках кампанії “16 днів проти насильства”, Дня прав людини, Європейського 

тижня місцевої демократії, Тижня толерантності.  

Разом з тим, вбачається доцільним урізноманітнювати тематику правоосвітньої 

роботи, включити, зокрема, питання земельного, трудового, договірного, спадкового, 

підприємницького, інвестиційного, екологічного права. 

За формою заходи правової тематики вельми різноманітні та розраховані на 

різні потреби і категорії учасників: лекції, бесіди, уроки і години права, заходи з 

елементами гри та змагання (для дітей та молоді), вікторини, зустрічі зі спеціалістами, 

тренінги, виставки. Переважають активні форми, які дають можливість отримання 

зворотного зв'язку. Позитивною тенденцією є і використання технічних засобів та 

програмного забезпечення: Інтернет-служба правових знань “Інформаційно-юридичний 

факультатив” (Олександрівський район); круглий стіл з використанням скайп-зв'язку 

“Година спілкування з владою” (м.Мала Виска та с.Оникієво); скайп-конференція 

“Правова освіта населення” (Смолінська сб №1); надання телефонних юридичних 

консультацій у Світловодсьому районі на доповнення роботи 15 сільських правових 

консультаційних пунктів. 

В бібліотеках переважної більшості районів склалися добрі традиції співпраці з 

місцевими відділами та управліннями юстиції, працівники яких допомагають в 

організації роботи громадських приймалень, відвідують заходи, проводять 

роз'яснювальну роботу. Позитивний вплив на стан правоосвітньої роботи також має 

взаємодія з управлінням в справах сім'ї, молоді і спорту, відділом освіти ОДА, радами 

ветеранів, районними центрами соціальних служб для молоді та центрами зайнятості 

населення. В окремих випадках є і позитивні приклади співпраці з громадськими 

організаціями (у Знам'янському районі - з Міською організацією Спілки юристів 

України та НГО “Інформаційно-освітній жіночий клуб”; “Дія”, “За права тварин”). 

Отже, в цілому можна зробити висновок про наявність  позитивну динаміки 

правовиховної та правоосвітньої діяльності бібліотек області.  З метою удосконалення 

інформаційно-правової роботи бібліотек регіону  рекомендується: 

- Більш ретельно ставитися до відображення інформації щодо 

правоосвітньої діяльності бібліотек у річних звітах; 

- у річних звітних документах відображати інформацію щодо роботи з 

формування фонду правових документів (перелік періодичних видань; аналіз кількості і 

тематики запитів на правову інформацію та незадоволених запитів користувачів); 

- урізноманітнити тематику правових заходів. Включити питання 

підприємницького, інвестиційного, земельного, аграрного, екологічного, договірного, 

спадкового права. 

- включати до звітів інформацію щодо бібліографічного забезпечення 

правової роботи; продовжити ведення тематичних картотек з правових питань, 

введення нових тематичних рубрик; 

- розвивати співпрацю з НУО свого району та області, органами місцевого 

самоврядування, правовими клубами та гуртками; 
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- використовувати наявні технічні засоби та програмне забезпечення для 

покращення якості правоосвітньої роботи. Поширювати позитивні практики у межах 

області; 

- доповнювати бібліографічною інформацією та вебліографією 

інформаційні буклети, які видаються бібліотеками;  

- підтримувати активну роботу ПРЦІ та ІРЦ; 

- бібліотекам Добровеличківського, Петрівського та Устинівського районів 

в цілому активізувати роботу з правової освіти та правового виховання населення. 
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Т.Макарова, 

завідуюча відділом краєзнавства 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Краєзнавча діяльність бібліотек області  

за матеріалами річних звітів 2012 року 
 

Краєзнавча бібліотечна діяльність – одна з унікальних сфер діяльності, яка 

відрізняє місцеві публічні бібліотеки від інших бібліотек, надає їм місцевого колориту, 

регіональної специфіки. Саме в цих бібліотеках були започатковані кращі традиції 

формування, збереження і надання у громадське користування краєзнавчих і місцевих 

видань. Нині центральні міські і районні бібліотеки є центрами краєзнавчої роботи в 

своїх регіонах, які координують і методично забезпечують краєзнавчу діяльність 

бібліотек в місті, районі, селі. 

Зміст краєзнавчої роботи публічних бібліотек визначається такими основними 

складовими частинами: формування краєзнавчого фонду, створення довідкового 

апарату, широка популяризація краєзнавчих видань та наявність краєзнавчої специфіки 

в оформленні бібліотеки. 

Бібліотечні працівники усвідомлюють, що в сучасних умовах, коли бібліотеки 

фактично борються за виживання, краєзнавча робота може стати тим необхідним 

фундаментом, який приверне до бібліотек більше читачів і згуртує навколо себе 

національно свідому громадськість. 

 

1. Формування та використання фонду краєзнавчих документів 

Основою краєзнавчої діяльності публічних бібліотек є краєзнавчі фонди. 

Важливою умовою створення повноцінних краєзнавчих фондів має бути обов’язковий 

примірник.  

 Збираючи документи, пов’язані за своїм змістом з певною територією – селом, 

містом, районом, територіальні межі “свого краю” кожна бібліотека визначає з 

урахуванням природно-історичних, соціально-економічних, адміністративно-

територіальних особливостей устрою краю. Враховується також місце даної бібліотеки 

в мережі книгозбірень району, міста, потреби та запити читачів, традиції бібліотечного 

краєзнавства даної місцевості. 

Особливістю краєзнавчого фонду є те, що саме повнота, а не величина фонду є 

головною його якісною характеристикою. Своєрідність цього фонду і в тому, що 

краєзнавчі документи збираються і зберігаються незалежно від їхньої актуальності в 

даний час і не підлягають списанню як застарілі за змістом. Отже, матеріали про 

уродженців міста, села, їхні твори краєзнавчого змісту необхідно збирати в бібліотеках, 

незалежно від популярності цих людей в даний час. 

В ЦБС краєзнавчий фонд у повному складі, як правило, формується в 

центральній бібліотеці. В читальному залі збираються цінні видання, що користуються 

попитом. Дублетні примірники краєзнавчої літератури надходять також до галузевих і 

спеціалізованих підрозділів бібліотеки. На абонементі збирається найпопулярніша 

краєзнавча література, що є в бібліотеці в достатній кількості. 

Так, в бібліотеках Гайворонського району традиційною є виставка — “Календар 

знаменних та пам`ятних дат”, в якій поряд з літературними датами відзначаються і 
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мистецькі та інші визначні події та ювілейні дати. Назви таких виставок: “Ювілеї, 

ювілеї...” (Вікнинська б/ф № 6, “Святкуємо разом!” (Бандурівська б\ф № 3, “Українці 

пам`ятають” (Котовська б/ф № 12), “Знаменні дати нашого краю і країни” 

(Казавчинська б/ф № 11). 

В більшості книгозбірень, в основному сільських, зовсім мало літератури з 

питань мистецтва. Але вони знаходять нові різновиди таких виставок. Наприклад: “Я 

рідний край та мову солов`їну у вишивку свою вплела” - виставка-презентація робіт 

майстринь села Дмитриченко М.М., Посмітна Л.Є., Брижатюк Є.І. (Долинівська б\ф № 

8). В Гайворонській ЦРБ експонується виставка картин “Душею виспівані барви”. Це 

роботи художника-оформлювача Лариси Смоковенко. 

Історія Маловисківщини вивчається за підручниками та спеціальною 

краєзнавчою літературою, яка зібрана на розгорнутих виставках “Чарівний край у 

центрі України”, “Твою славу словом величаю, тебе, рідна, в пісні прославляю”. Крім 

того на стінах бібліотеки розгорнута пересувна виставка маловисківського художника 

Василя Шевцова. 

 

2. Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат 

Досвід показує, що успіх краєзнавчої роботи бібліотек залежить не лише від 

добре укомплектованого краєзнавчого фонду, а й від добре організованого довідково-

бібліографічного апарату, на основі якого будується вся робота із задоволення запитів 

читачів, виконання довідок краєзнавчого характеру, інформаційного забезпечення тем, 

пов’язаних з історико-культурними, природничо-науковими, промислово-

економічними аспектами життя краю. Тому в кожній центральній бібліотеці потрібна 

саме зведена краєзнавча картотека чи електронна база даних (ЕБД), що містить всю 

інформацію про рідний край, незалежно від її місцезнаходження. 

Головне призначення зведеної краєзнавчої картотеки чи ЕБД полягає в 

найповнішому та різнобічному відображенні існуючих документів, картографічних, 

нотних видань, аудіовізуальних та інших матеріалів про край. Тут висвітлюють 

документи в галузевому, авторському, персональному, предметному, топографічному, 

хронологічному і мовному аспектах. 

Зведена систематична краєзнавча картотека відображає виявлені за різними 

джерелами матеріали про край незалежно від того, чи є вони у фондах певної 

бібліотеки. 

Специфіка картотеки полягає в тому, що від звичайних систематичних каталогів 

і картотек вона відрізняється характером відображуваних у ній матеріалів. Тут 

знаходяться записи книг, аналітичні записи із збірок та періодичних видань 

краєзнавчого змісту, проте, переважну частину записів в ньому складають аналітичні. 

В умовах зменшення кількості нових надходжень до районних бібліотек 

Кіровоградщини, отриманих періодичних видань стає доречним дублювання в 

краєзнавчих ЕБД центральних районних бібліотек аналітичних описів з 

Кіровоградського регіонального каталогу (КРКК). 

Так, Новоархангельська районна бібліотека веде каталоги і картотеки як в 

традиційному варіанті, так і в електронному. В рамках проекту “Кіровоградський 

Регіональний Кооперативний Каталог” протягом 2012 року його було поповнено на 877 

записів.  
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Петрівська районна бібліотека поповнила електронну базу “Краєзнавство” в 

2012 році на 3724 описів статей. 

За системою ІРБІС аналітичний опис газетних статей у Вільшанській районній 

бібліотеці в 2012 році введено 982 картки. Читачами бібліотеки було використано 97 

карток. Опис газет “Народне слово”, “Кіровоградська правда” та “Украина-Центр” 

надходять до бази даних Вільшанської ЦБС. 

Голованівська районна бібліотека поповнила КРКК на 714 карток і отримала 410 

карток. 

Світловодська міська бібліотека бере участь у формуванні КРКК. В 2012 році до 

регіонального каталогу введено 1005 карток, отримано — 2905 (це газети 

“Кіровоградська правда”, “Народне слово”, “Украина-Центр”). 

Олександрійська міська ЦБС поповнила електронну базу даних “Краєзнавство” в 

2012 році на 4716 записів. 

На жаль, не всі бібліотеки-учасниці Кіровоградського Регіонального 

Кооперативного Каталогу відображають у своїх звітах інформацію про участь у проекті 

та кількість введених аналітичних описів. 

 

3. Популяризація краєзнавчих документів 

Популяризація краєзнавчих документів – одна з найважливіших функцій 

бібліотек. Як правило, ця робота здійснюється під час проведення інформаційної і 

масової роботи за допомогою системи краєзнавчих каталогів і картотек та 

бібліографічних посібників, а також безпосередньо під час видачі краєзнавчих 

документів користувачам на абонементі або в читальних залах. 

Бібліотеки області популяризують краєзнавчі документи різними засобами 

бібліотечної роботи, серед яких добре відомі бібліотечним працівникам: книжкові 

виставки, огляди літератури, читацькі конференції, диспути, літературні вечори і т. ін. 

Загальні методичні прийоми, технологічні особливості, схожі з загальноприйнятими, 

але в кожній районній бібліотеці є свої особливості та знахідки. 

Так до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Долинській районній 

бібліотеці був проведений огляд літератури “Зупинена мить солдатського подвигу”. 

Читачам була презентована новинка — книга Василя Даценка “Щоб пам`ятали”. 

До 115-ї річниці від дня народження Є. Маланюка в Новоархангельській РБ було 

створено мультимедійну презентацію “Вінок пошани Євгену Маланюку”, яка 

демонструвалася під час літературного знайомства “Поет високого духу”. 

З фольклорною спадщиною нашого краю ознайомила читачів Торговицька 

сільська бібліотека під час інформаційної години “Мій рідний край у думах та піснях”. 

Також використовуються тематичні папки краєзнавчого характеру: “Історія нашого 

краю: факти відомі і невідомі” (РБ), “Партизанськими стежками” (РБ, Ганнівська с/б), 

“Екологічні проблеми нашого краю” (РБ), “Знатні люди нашого краю” (РБ) та інші. 

В арсеналі бібліотек Компаніївської ЦБС: історико-поетичний альманах 

“Запалимо свічку пам`яті” (Водянська), краєзнавчі уроки “Подорож у давнину” 

(Гарманівська, Полтавська), краєзнавчий круїз “Кіровоградщина — центр України” 

(ЦРБ), зустріч-діалог “Я хочу пізнати себе, свій родовід, свій край” (Гарманівська), 

екскурс-подорож “Все цікаве з історії Кіровоградщини” (Виноградівська), краєзнавчий 

калейдоскоп “Золоті стежини рідної землі” (Роздольська). 
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В Олександрійській ЦБС до Дня визволення м. Олександрії від німецьуко-

фашистських загарбників відбулися такі заходи: тематичний вечір “Пам`ятаємо 

полеглих, шануємо живих”; діалог поколінь ”Війна у пам`яті, біль у серці!”; 

краєзнавчий екскурс у минуле “На їхню долю випала війна”. 

В бібліотеках Маловисківського району проходять краєзнавчі години: “Майстри 

пера Маловисківщини”, “Бібліотека - свідок і творець історії краю”, “Хто не знає свого 

минулого, той не вартий свого майбутнього”, “Збережи село, де ти живеш”. 

Презентація книги Миколи Голованова “Художник, поет і прозаїк степового краю”, 

літературний фестиваль “Майстри пера Маловисківщини”. 

 

4. Виставкова робота 

Особлива увага в бібліотеках приділяється раціональному розміщенню 

краєзнавчих фондів. Традиційною формою організації і популяризації краєзнавчого 

фонду для більшості бібліотек стали краєзнавчі куточки (центри). Їх завдання – 

зосередити потрібний читачеві матеріал в єдиному місці, що дозволить самостійно ним 

користуватись. 

Останнім часом в бібліотеках створюються краєзнавчі кутки (центри) трьох 

типів: 

- тематичні (пов’язані з місцевими подіями; природознавчі); 

- меморіальні (присвячені одній особі, групі осіб); 

- загального характеру. 

Який з них оформити, кожна бібліотека вирішує самостійно, виходячи з 

місцевих умов, потреб користувачів. 

Наприклад, в бібліотеках Новоархангельського району оформлено краєзнавчі 

куточки, на яких представлено всі друковані видання про наш край: “Кіровоградщина - 

земля моя квітуча”; “Рідний куточок і вся Україна - найкраща у світі земля”; “З криниці 

пам`яті черпаємо любов до рідної землі”; “Кіровоградщина: золоті ниви, сині води, 

мудрі люди” “Я з книжок пізнати можу мій чудовий рідний край”. 

За браком приміщення часто в бібліотеках немає можливості зібрати краєзнавчі 

видання у спеціалізованому відділі чи організувати краєзнавчий куток. Для наочної 

популяризації краєзнавчої літератури в сільських бібліотеках організовані розгорнуті 

постійно діючі книжкові виставки, на яких представлені видання, що висвітлюють 

історичний шлях краю, його природу, екологічні проблеми, а також художні твори про 

край - “Долинщина — мій рідний край”, “Письменники-земляки дітям”, 

“Єлисаветградщина - край моїх батьків”, “Усе найкраще - на рідній землі” та інші. 

Виставки доповнюють ілюстративні матеріали, фактичні і статистичні дані про 

розвиток економіки і культури області, району. Уявлення про пам’ятки і пам’ятні місця 

краю надає відповідна карта-схема, розміщена поруч. Крім постійної виставка має 

змінні частини, де експонуються матеріали з актуальних питань: болючі точки екології, 

новини літературного життя тощо. Так в Олександрівській районній бібліотеці 2012 рік 

оголошений як “рік майстерності”. Протягом року діяли виставки: “Від ремесла - до 

творчості”, “Власноруч створена краса”, “Зимова фантазія”. 

Максимально розкриває краєзнавчий фонд, наближує його до користувачів, 

наочно представляє широке і різноманітне коло наявних у бібліотеці краєзнавчих 

матеріалів - система наочної популяризації видань. Це виставки : “Кіровоградщина — 

прекрасний край, в його історію, мов в казку, завітай”; “І виріс родовід з курної хати”, 
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“Чудова земле, моя Богданівко! Як не любити цей чарівний край”! (Знам`янський 

район). 

Традиційно бібліотеки використовують форми роботи, що склалися вже за 

багато років: книжкові виставки (найбільш розповсюджена форма), виставки-експозиції 

(де разом з книгами експонуються інші предмети, твори народних умільців), краєзнавчі 

календарі (інформують про краєзнавчі дати і події та пропонують літературу 

відповідної тематики).  

У Вільшанській районній бібліотеці оформлена народознавча світлиця. Увагу 

привертає колоритна виставка предметів українського побуту “Скарбниця народної 

мудрості”. При Осичківській бібліотеці-філії оформлена музейна кімната, яка налічує 

понад 100 експонатів. Вона постійно поповнюється новими предметами і служить 

гарною базою для проведення краєзнавчих та народознавчих заходів. 

 

5. Комплексні заходи з популяризації краєзнавчих документів 

Бібліотечне краєзнавство має свою специфіку, якій найбільше притаманні 

комплексні форми популяризації краєзнавчих документів, серед яких: краєзнавчі дні 

(тижні, місячники); краєзнавчі читання; читацькі конференції; презентації; диспути; 

літературні вечори; зустрічі з відомими людьми краю, вченими, краєзнавцями; 

конкурси на кращого знавця краю; гра-мандрівка по рідному краю; клуби та об’єднання 

краєзнавців; свята сіл. З’явилися і нові форми роботи: слайд-розповідь, радіо-прем’єра 

книги, краєзнавчі аукціони та турніри, “звукові” виставки. 

Краєзнавство і народознавство залишаються пріоритетними напрямами у роботі 

бібліотек Олександрійської ЦБС. Саме про історію світогляду нашого народу, його 

народних знань, вірувань, обрядів і звичаїв йшла мова під час етнографічної години “У 

сьогодення - з глибини століть”. Цікаво та повчально пройшла відео-подорож “Рідний 

край - очам утіха” для студентів аграрного технікуму, яку підготували спеціалісти ЦБ 

ім. О.Пушкіна, про визначні краєзнавчі, географічні, етнографічні та історичні об`єкти 

нашого краю. Серед них фортецю св.Єлисавети, усипальницю М.Раєвського, заказник 

“Чорноліський”. Бібліотека-філія № 7 (м.Олександрія) запропонувала своїм читачам 

краєзнавчу мозаїку “Батьківщина - мальовнича й неповторна”. 

В бібліотеках Олександрівського району в літньо-осінній період відбувся 

ланцюжок Днів села “Наше село живе в кожному із нас”; також бібліотеки включилися 

в проведення свята “Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра”. Добрим почином 

стала і краєзнавча естафета “Творчі здобутки - рідному краю!” 

Як правило, комплексні заходи бібліотеки проводять у співпраці з місцевими 

установами та організаціями, які здійснюють краєзнавчу роботу. На таких заходах 

бібліотеки представляють широку палітру своїх інформаційних краєзнавчих послуг. 

Так, в Добровеличківській районній бібліотеці для дорослих була проведена 

творча лабораторія “Краєзнавча робота бібліотеки. Бібліотека збирає, зберігає і 

примножує історію краю та своїх земляків” (на базі Тернівської сільської бібліотеки). 

Популярними серед користувачів книгозбірень залишаються традиційні форми – 

читацькі конференції, диспути, обговорення тем з краєзнавства. Особливістю 

використання цих форм у краєзнавчій роботі бібліотек є те, що основою для їх 

проведення може стати окрема цікава публікація або цикл статей краєзнавчого змісту, 

опублікованих у місцевій пресі, або полеміка, організована редакцією місцевого радіо 

чи телебачення. 
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Крім універсальних заходів, що сприяють рекомендації книг, бібліотечна 

практика створила низку таких, які спеціально призначені для ознайомлення з життям 

краю та літературою про нього. До них відносяться свята відродження, які повертають 

з давнини народні традиції та обряди (“Перлини степового краю”, “Українська народна 

кухня”, “Стародавні народні свята” та ін.); цикли заходів, присвячені знатним місцевим 

родинам, представники яких внесли значний вклад у розвиток краю та всієї країни. В 

арсеналі бібліотек: літературна подорож “Письменники рідного краю” (Тишківка); 

краєзнавчий урок “Шануймо край, де мати народила” (Оситна); фотовиставка 

“Найдорожча, наймиліша, наша отча сторона” (Андріївка); виставка -реклама “Твори 

наших земляків”(Йосипівка); виставка-перегляд “Моєму селу - 215”. 

До найбільш популярних краєзнавчих заходів відносяться: клуби за інтересами, 

краєзнавчі клуби. В Голованівській ЦРБ продовжує роботу юнацький літературно-

мистецький клуб “Джерело”. У рамках засідань проводились презентації поетів-

початківців “Коли берусь я за перо..., вечір при свічах “, І знову класика з полиць іде до 

нас”.  

В Новоархангельському районі діють клуби “Краєзнавець” (Кам`янецька с/б), 

“Червона калина” (Новоархангельська с\б), “Віночок” (Надлацька с/б), “Зелена Брама” 

(Підвисоцька с/б). 

Ознайомленню з історією краю, його традиціями сприяє робота краєзнавчого 

клубу “Краєзнавець, що діє на базі Губівської сільської бібліотеки-філії. Робота клубу 

проводиться у формі літературних та поетичних годин “Компаніївщина - землі квітучої 

краса”; екскурсій або подорожей “Рідний край - це книга, у якій історія мого народу”. 

Працівники Кіровоградської філії № 18 провели до Дня міста Кіровограда квест 

“Краєзнавча мозаїка” для дітей з вадами зору Кіровоградської школи-інтернату. Квест 

складався з різноманітних і цікавих завдань - краєзнавчих загадок, вікторин, лабіринтів, 

ребусів і кросвордів, розгадавши які, діти знайшли скарб.  

 

6. Напрямки краєзнавчої роботи бібліотек 

У краєзнавчій діяльності бібліотек можна виділити основні напрямки: 

- історичне краєзнавство, 

- літературне та культурно-мистецьке краєзнавство,  

- етнографічне краєзнавство,  

- бібліотечне краєзнавство. 

 

Історичне краєзнавство 

Особлива увага звертається на відтворення історії рідного краю, міста, села, що 

здійснюється за участю працівників бібліотек, осередків “Просвіти” та тих ентузіастів-

краєзнавців, які не байдужі до висвітлення історичної спадщини народу, його духовної 

культури. 

Працюючи творчо, враховуючи зростаючий інтерес користувачів до подій 

минулого, бібліотекарі відчувають гостру потребу та відповідальність за організацію, 

вивчення та донесення знань, аби повернулась до народу його пам’ять, історія, 

культура, вміння та дух українства. 

Вирішальною є пошукова робота, наслідки якої помітно відчутні, а бібліотекарі 

набули певного досвіду. Основна мета, що ставиться при цьому: 

- відтворення історичних подій, фактів, імен визначних людей краю, збирання 
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легенд, переказів, спогадів старожилів; 

- написання літописів, оформлення альбомів, кутків та кімнат народознавства; 

- пошук старовинних книг, періодичних видань, фотографій, речей побуту, 

вишивок, зразків одягу тощо; 

- популяризація літератури, залучення читачів до участі в масових заходах, 

систематичного читання краєзнавчої книги. 

В Осичківській бібліотеці-філії ведеться активна пошукова робота. Так, в 

результаті спільної краєзнавчої розвідки бібліотекаря Г.Криворучко, членів клубу 

“Краєзнавець” та жителя села А.Мутеля зібрано цікавий матеріал з історії села, його 

жителів в роки голодомору, Великої Вітчизняної війни, повоєнні роки. Бібліотекарі 

постійно ведуть збір документів, спогадів, фотоматеріалів для тематичної папки 

“Історія села. Факти. Спогади. Імена”, які створені в кожній бібліотеці. 

Завдання бібліотек разом з краєзнавцями дослідити історію всіх сіл 

Кіровоградщини, що були знищені або зникли з різних причин, залишити про них 

пам’ять для нащадків. 

Білозерівська, Новгородківська, Рибчанська, Куцівська, Козирівська бібліотеки-

філії провели історико-краєзнавчий екскурс “Моє село легендою повите” та краєзнавчу 

подорож “Тут мій район, моя маленька Батьківщина”. 

 

Літературно-мистецьке краєзнавство 

Пов’язане з вивченням та залученням користувачів бібліотек до творчості 

авторів, які творили в ньому, писали вірші чи прозу про район, музичні твори. 

Повернення творчої спадщини, збирання і видання творів письменників-

земляків, біографічних документів, облаштування меморіальних музеїв та кімнат, 

встановлення пам’ятних знаків, записи спогадів про них з вуст живих сучасників дасть 

можливість вписати їхні імена в загальнонаціональну духовну скарбницю України. 

Спільно з обласним відділенням Спілки письменників України бібліотеки 

області активно пропагують творчість письменників-земляків. В рамках відзначення 

дня рідної мови в Долинській районній бібліотеці для дорослих відбулася зустріч учнів 

10-х класів ЗОШ № 2 з місцевою поетесою Валентиною Бугрій. 

Однією з дієвих форм краєзнавчої роботи є використання новостворених при 

бібліотеках художніх салонів, виставкових залів, літературних віталень. Все частіше 

фотовиставки, вернісажі проводяться безпосередньо в приміщенні бібліотек. Тематика 

їх різноманітна. 

Цікаво й змістовно пройшла зустріч з поетесою-землячкою Валентиною Бугрій 

“Верблюжка - душі моєї світ”; поетесою Лідією Бережною та художником-майстром 

художньої вишивки Ларисою Зоріною, яку організували бібліотекарі Верблюзьких с/ф 

№ 1 та № 2 для учнівської молоді. 

У кіровоградській бібліотеці-філії № 18 пройшла зустріч-спілкування з 

художником Анатолієм Сузюмовим “З чого починається малюнок?”, який подарував і 

власноруч облаштував у читальному залі 13 репродукцій своїх картин, що милують око 

відвідувачів. Фотокореспондент Володимир Чередніченко також подарував бібліотеці 

50 фотографій міста Кіровограда - ці фото оформили в альбом “Наше рідне місто”. В 

Добровеличківській районній бібліотеці виготовлено буклет “Мальовнича 

Добровеличківщина”. 
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Етнографічне краєзнавство 

Етнографічне краєзнавство - один з вагомих аспектів вивчення історії та 

культури краю, який повинен посісти поважне місце у діяльності бібліотек. Цей напрям 

передбачає широкий спектр студій вивчення народної матеріальної і духовної культури 

(фіксація відомостей про традиційне народне житло, одяг, їжу, промисли і ремесла, 

звичаї, вірування, обряди, народні знання, менталітет народу). В Диківській б/ф 

(Знам`янський район) пройшло історико-етнографічне свято “Наш край - історії 

скарбниця”. 

Традиції рідного краю - це пам’ять про своїх предків, природна потреба 

дотримуватися невмирущих традицій народних ремесел та художніх промислів 

наступними поколіннями. 

Працівники Новгородківської ЦРБ організували краєзнавчу подорож до садиби 

самобутньої майстрині Галини Гопак, яка з корчів, коріння, кори дерев та інших 

природних матеріалів створила на своєму подвір`ї музей під відкритим небом. 

В бібліотеках Маловисківського району також відроджують звичаї та традиції 

українського народу, збирають факти і цікаві матеріали про свої села. 

Виставки вишиванок “Українські вишиванки наче райдуги світанки”, виробів 

декоративно-прикладного мистецтва. В Злинській с/б № 1 з`явилася виставка м`яких 

іграшок під назвою “Казковий світ Наталії Панченко”; також в бібліотеці є виствка 

виробів з тіста на мішковині на мотиви твору М.В.Гоголя “Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки”. 

Щорічно працівники Голованівської ЦРБ беруть участь у проведенні Дня 

селища, а в 2012 році взяли участь у святі “Українські вишиванки”, де район став 

переможцем серед селищ міського типу в Україні. 

Кожна людина тягнеться серцем до рідного краю. Саме тому до Дня міста в 

бібліотеках Олександрійської ЦБС відбулися різноманітні масові заходи: краєзнавчо-

літературна подорож по Олександрійщині “Мандрівка дідусевими стежками”, історико-

віртуальна мандрівка “Пам`ятники рідного міста - це наша історія!”, історико-

краєзнавча година “В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя”, краєзнавча 

година “Річки мого краю: великі і малі”, краєзнавчий круїз “А в серці тільки ти, єдиний 

мій коханий краю”. 

 

Індивідуальна краєзнавча робота 

Організуючи індивідуальну краєзнавчу роботу з користувачами бібліотеки, 

треба мати уявлення про їхній рівень знань про край, бо це важливий показник 

краєзнавчого розвитку особистості. Він виступає для бібліотекаря орієнтиром в 

здійсненні індивідуального підходу до кожного читача та у вдосконаленні всієї 

краєзнавчої роботи, спрямованої на формування соціокультурних краєзнавчих потреб 

користувачів. Можна виділити рівні краєзнавчих знань у читачів бібліотеки: 

- нульовий: коли про край немає жодних знань (наприклад, у людей, які 

щойно приїхали на територію області і ніколи раніше тут не жили); 

- наявність лише життєвих знань про край; 

- наявність лише теоретичних знань про край; 

- наявність повних знань про край. 
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У різних категорій користувачів інтерес до краю має різну спрямованість, 

зокрема, він викликаний таким фактором, як ступінь зв’язку з краєм. Специфіка та 

особливості цього інтересу виявляються не зовсім однаково у тих, хто: 

- народився та постійно живе в області (бібліотечне завдання – допомога у 

вивченні та осмисленні особливостей краю, його історії, культури, економіки та ін.); 

- прибув в область на деякий час (бібліотечне завдання – забезпечити 

ознайомлення з областю та її визначними пам’ятними місцями); 

- нещодавно переїхав до області на постійне місце проживання (бібліотечне 

завдання – допомогти адаптації в нових умовах); 

- повернулися на батьківщину предків після тривалої відсутності (бібліотечне 

завдання – розвиток прагнення до відновлення знань про область). 

Серед двох останніх груп особливе місце займають біженці та вимушені 

переселенці, з кожним з яких необхідна індивідуальна робота, що потребує 

доброзичливості, турботи, націлена на ознайомлення з краєм та допомога в адаптації до 

його умов. 

Тісні соціокультурні зв`язки склалися в Олександрівської районної бібліотеки з 

соціальною службою виправного центру по виконанню покарань. Для засуджених 

систематично проводяться заходи, які сприяють залученню засуджених до історико-

культурних надбань, серед них - “Таємно й тихо Тясмин жебонить...”, “В німецькій 

каторзі не впали: німецький окупаційний режим” тощо. 

Краєзнавчі потреби у спеціалістів виникають тоді, коли необхідно одержати 

краєзнавчу інформацію, яка потрібна для розв’язання наукових, навчальних, 

виробничих, побутових та інших завдань, включаючи самоосвіту. Серед користувачів - 

фахівці-історики, чиновники місцевого управлінського апарату, працівники освіти, 

культури, діячі мистецтв, а також підприємці, фінансисти, менеджери великих і малих 

фірм, суспільно активні особи. І, нарешті, зацікавлені в інформації люди, закохані в 

свій край, які бажають більше знати про його природу, історію, культуру, земляків. 

Так, на базі Диківської сільської бібліотеки (Знам`янський район) проведена 

творча лабораторія “Краєзнавство - пріоритетний напрямок діяльності сільської 

бібліотеки”. Захід організований районною бібліотекою та націлений на підвищення 

кваліфікації працівників сільських книгозбірень з питань вдосконалення краєзнавчої 

роботи серед місцевої громади.  

В Олександрівській районній бібліотеці проходять творчі вітальні: “Ваш стиль - 

краєзнавчі проекти в роботі бібліотек” із циклу “Бібліотечне краєзнавство: шляхи 

професійного вдосконалення” на базі Бірківської сільської бібліотеки 

Серед форм краєзнавчої інформації – тематичні та фактографічні папки - 

“досьє”, де акумулюються матеріали з різноманітних тем (“Людина в історії та житті 

села”), адресна інформація (імена та адреси активних учасників місцевого краєзнавчого 

руху, людей, зацікавлених історією свого краю, адреси обласних та місцевих 

краєзнавчих товариств, клубів, рад, а також музеїв, місцевих видавництв); проведення 

“Інформин”, Днів інформації, бібліографічних оглядів, Днів краєзнавчої літератури, 

виставок-переглядів тощо.  

Трепівська с/ф (Знам`янський район) організувала краєзнавче дослідження 

“Трепівка - минуле, сучасне, майбутнє”. 

В рамках молодіжного клубу “Імпульс” (Долинська районна бібліотека) 

проведене засідання, присвячене 100-річчю видатного краєзнавця Івана Проценка. 
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Захід організований спільно з музеєм історії Долинського району. Районна бібліотека 

запросила захід сина видатного краєзнавця, майстра спорту СРСР з дельтапланеризму 

Ю.І.Проценка. Була також організована виставка “До вікового ювілею краєзнавця”. 

Партнерами бібліотек в реалізації проектів стають освітні заклади, заклади 

культури, медичні заклади, місцеве самоврядування, спілка краєзнавців, громадські 

організації, територіальні центри з обслуговування одиноких літніх людей, фермерські 

господарства, ради ветеранів та інші. 

До Дня міста Олександрії в центральній бібліотеці ім. О.Пушкіна проведена 

традиційна гра - “Квест”, в якій взяла участь Дитяча громадська організація “Школа 

розвідників”. Цього разу об`єктами пошуку юних краєзнавців-дослідників були 

пам`ятки архітектури рідного міста. Бібліотекарі та краєзнавець Богдан Тобілевич 

підготували для квестівців цікаву розповідь та слайд-презентацію з історії міста. 

Інформаційну роботу, в тому числі з краєзнавства, бібліотеки проводять, 

використовуючи можливості засобів масової інформації. В місцевих газетах 

друкуються інформації про надходження нової краєзнавчої літератури тощо. 

Бібліотечні працівники розуміють, що лише об’єднання зусиль численної 

громади краєзнавців і бібліотекарів, кровно зацікавлених у розквіті рідної землі, 

допоможе у вирішенні багатьох проблем. І не лише краєзнавчих. Адже своєчасна і 

вичерпна краєзнавча інформація живить не лише мозок, але й душу, сприяє духовному 

відродженню народу України, подоланню економічної, політичної, культурної кризи. 

 

 

Висновки та пропозиції 

 

1. Переважна більшість бібліотек області вважають краєзнавство одним з 

пріоритетних напрямків своєї діяльності, чим самим утверджуються як соціально 

важливі інституції для місцевих громад. 

2. У краєзнавчій роботі за 2012 рік визначились бібліотеки, для яких 

характерний комплексний підхід в її організації: Кіровоградська, Олександрійська 

міські ЦБС, бібліотеки Вільшанського, Голованівського, Долинського, Знам'янського, 

Маловисківського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрівського та 

Олександрійського та ін. районів.  

3. Завдяки проектній діяльності бібліотекарі області вийшли на новий ступінь 

розвитку, 

4. опанувавши та активно запроваджуючи у своїй роботі новітні технології. Це 

позитивно позначилось як на якості безпосереднього обслуговування користувачів, так 

і на бібліотечному дизайні, висвітленню власного досвіду роботи через видання, 

веденні ділової документації тощо.  

5. Бібліотеки докладають чималих зусиль, аби стати сполучною ланкою між 

владою, місцевою громадою, державними і громадськими організаціями, творчими 

спілками, здобуваючи у взаємовигідній співпраці авторитет, нових читачів, матеріальну 

підтримку на подальший розвиток. 

6. Слабкою ланкою є інформаційно-бібліографічне обслуговування 

користувачів із застосуванням альтернативних шляхів пошуку інформації. Тому, 

методичним центрам слід взяти під особливий контроль питання ведення карткової та 

електронної баз даних в бібліотеках своїх регіонів. 
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7. У щорічних планах та звітах бібліотек необхідно виділити краєзнавство як 

окремий напрямок роботи. 

8. Відображати в планах роботи та в річних звітах показники виконання та 

аналіз діяльності в проекті КРКК (бібліотекам-учасникам проекту). 

9. Шановні колеги! Застосовуючи нові форми роботи, пам'ятайте, що назва 

форми заходу завжди повинна відповідати її змістовному наповненню. 
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Т.Владова, 

методист Вільшанської ЦБС 

 

Бібліотека – центр діалогу культур 
(з досвіду краєзнавчої роботи Вільшанської ЦБС) 

 

Свою розповідь хочу розпочати словами молодої поетеси Інни Немированої:  

Степів вкраїнських соняхові очі 

Душі моєї дивляться туди, 

Де квітнуть чарівні болгарські ночі, 

В душі лишили два світи сліди. 

  

І це дійсно так, тому, що в серцях вільшанців переплелися дві культури: 

українська та болгарська.  

Основними напрямами національної політики нашої держави є відродження 

українського етносу, забезпечення етнокультурної самобутності української нації, а 

також розвиток культур інших народів та національних меншин, що живуть в Україні. 

На це націлює стаття 11 Конституції України та Закон України “Про національні 

меншини в Україні”. 

Так історично склалося, що Вільшанська земля стала другою Батьківщиною для 

болгар. Вільшанка, Добре, Станкувате… Ці назви виникли понад два століття тому, під 

час переселення болгар з болгарського села Алфатар на сучасну Вільшанщину. 

В багатонаціональному Вільшанському районі 1/3 частину населення складають 

болгари. 

Минали роки, змінювалися політичний устрій і назви населених пунктів, але 

назавжди залишалась у болгар любов до своєї етнічної Батьківщини, прагнення пізнати 

свою історію, культуру, мову. 

Яскравою ознакою Вільшанщини є гучні імена видатних людей – 

священнослужителів Володимира Лобачевського, Василя Стойкова, літературознавця, 

перекладача Лідії Горячко, вчених Степана Величка, Валерія Пєткова, поетеси Інни 

Немированої, краєзнавця Івана Гуржоса, які зробили неоціненний внесок у розвиток 

культури, художньої літератури, науки. 

На підвищення іміджу району працює і встановлення побратимських зв'язків 

між меріями міста Алфатар та Вільшанки. Неодноразово наша делегація відвідувала 

Болгарію і навпаки болгари перебували з дружнім візитом у Вільшанському районі. На 

знак дружби та взаємоповаги мер Алфатару Радка Желєва посадила кущ троянди біля 

центральної криниці, а вільшанський мер Володимир Харковенко посадив на 

болгарській землі кущ калини – символ України. 

У Вільшанці за ініціативи Асоціації Болгар України відкрито погруддя 

болгарському поету, публіцисту та громадському діячу Христо Ботєву. З нагоди 

урочистостей територіальна громада радо зустрічала високих гостей: Надзвичайного і 

Повноважного Посла Республіки Болгарія в Україні Димитра Владімірова, делегацію з 

Болгарії на чолі з мером міста Алфатар Радкою Желєвою, президента Асоціації болгар 

в Україні Антона Кіссе, делегації із Запорізького краю, Одещини, Приазов'я. 

Важливими осередками популяризації історії і культури болгарського народу є 

бібліотеки централізованої системи як складова культурної інфраструктури району, 



89 

 

центри інформації для населення. Базовими у цьому напрямку є центральна районна 

бібліотека для дорослих ім.Л.Горячко, бібліотеки-філії сіл Станкувате, Добре та 

Вільшанська міська бібліотека-філія. 

Оскільки на території цих сіл мешкають переважно болгари, бібліотечні 

працівники володіють болгарською мовою, мають можливість кваліфіковано надавати 

бібліотечно-бібліографічні послуги, компетентні у питаннях історії, культури, звичаїв, 

традицій болгар Вільшанщини. 

Важливою умовою успішної роботи бібліотек є соціальне партнерство з 

різноманітними установами та громадськими організаціями. Тому бібліотеки залучають 

до співпраці членів місцевого національно-культурного об'єднання “Алфатар”, вчителів 

та учнів загальноосвітніх шкіл. Творчі зв'язки мають бібліотекарі з Будинками 

культури, україно-болгарським історичним музеєм, дитячою школою мистецтв та 

іншими закладами. 

За весь період життя у нашому краї багато чого змінилося в характері і побуті 

болгар, проте довгі роки вони зберігають самобутність і звичаї свого народу. Про це 

свого часу зробив ґрунтовне дослідження священник місцевої церкви Володимир 

Степанович Лобачевський. 

Розуміючи важливість національного відродження, виховання патріотизму у 

місцевого населення бібліотеки по крихітках збирають творчу спадщину своїх народів, 

вводячи в читацький обіг раніше невідомі, втрачені або забуті імена, тим самим 

зберігають історичну пам'ять і збагачують загальнодержавну духовну скарбницю. 

Безумовно, діяльність кожної бібліотеки залежить від формування краєзнавчого 

фонду, зокрема книг болгарською мовою. В сучасних умовах поповнення фондів 

здійснюємо за допомогою матеріалів з місцевої історії у вигляді ксерокопій і 

фотокопій, передруку матеріалів, виписок, вирізок із публікацій, а також відомостей, 

записаних від старожилів. Це дані про історичні об'єкти, відомості про видатних 

земляків. Бібліотеки створюють архіви, фонди яких включають документи, фотографії, 

щоденники, листи із особистих колекцій. 

З обмінного фонду обласної бібліотеки ім.Чижевського ми отримали 110 книг та 

підшивки газет болгарською мовою. Крім того, джерелами поповнення є дарунки від 

представників Товариства “Алфатар” та жителів району. 

Збираючи матеріали, групуємо їх у папки-досьє: ”Вільшанщина пам'ятає”, 

“Болгари і наш край”, “Друковані подорожі в давнину”, “Вільшанщина вивчає”, ”Звичаї 

та обряди прадавніх болгар”, “Вільшанка-Алфатар: грані співпраці”, “Україна-Болгарія: 

історичне минуле та сьогодення”. 

Фонд болгарської літератури розкриває довідково-бібліографічний апарат: 

алфавітний каталог, предметно-інформаційна та краєзнавча картотеки, де виділено 

відповідні рубрики: “Болгарія далека і близька”, “Культура болгар Вільшанщини”. 

Бібліотеки підтримують ділові стосунки із знаменитими людьми краю. 

Видатному землякові, болгарину за національністю, академіку, ректору Петербурзької 

духовної Академії Василю Івановичу Стойкову присвячено книжкову виставку 

“Гордість вільшанської землі”. До 95-річчя болгарської письменниці Лідії Горячко в 

районній бібліотеці розгорнуто виставку-панораму “Я родом із болгарського краю”. 

При районній бібліотеці для дорослих працює клуб за інтересами “Родовід”, 

який займається освітньою роботою серед населення і користувачів бібліотеки. При 

плануванні роботи клубу враховуються побажання його членів, зокрема, велика увага 
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приділяється болгарській темі. Наприклад, у березні цікаво пройшло засідання – “Свято 

весни” - “Мартеніци”, де молодь побачила болгарський обряд зустрічі весни та 

дізналася про весняні звичаї болгар. 

З юними представниками національних меншин активно працює бібліотека для 

дітей. На її базі діє клуб за інтересами “Другарче”, що розпочав свою роботу ще в 2002 

році. Метою клубу стало вивчення, збереження, відродження та примноження давніх 

традицій, обрядів вільшанських болгар. Клуб відвідують діти, які мають не тільки 

болгарське коріння, а й українське. Тематика засідань різноманітна. Наприклад: 

“Сурваки” (проведення обряду посівання), “Міні-міс Бьлгарче”, “Історія заснування 

храму Іоанна Милостивого”- зустріч з настоятелем храму, “Габрово та габровці”. 

Велике значення при цьому має співпраця бібліотеки з районним україно -

болгарським історичним музеєм. Так, спільно було проведено літературно-історичну 

годину «Вічне суцвіття дружби». Мова йшла про споконвічні відносини, традиції 

українського та болгарського народів. 

В бібліотеці розкрито книжкову виставку “Завітай до історії свого народу”, 

користуються матеріали накопичені в папках “Болгарія”, “Відомі люди краю”, “Лідія 

Горячко: віхи творчості”, “Історія вулиць Вільшанки”. 

Однією з форм популяризації болгарської культури є презентація книжкових 

новинок. 

Зацікавлено читачі взяли участь у презентації книги нашого земляка, члена 

Національної Спілки письменників України Олександра Кердіваренка “Село - мій 

ревний біль” , яку супроводжувала розгорнута виставка всієї творчості письменника. 

Цікавою для присутніх була презентація книги Людмили Драндалуш “Мій світ – 

моє село”, яка розповідає про історію та сучасність болгарського села Станкувате. В 

книзі згадана майже кожна станкуватська родина, вона містить багато фотографій. На 

захід були запрошені співучасники та всі, хто априяв у створенні книги: сільський 

голова, перша вчителька Л.Драндалуш, голова сільгосппідприємства, письменник 

О.Кердіваренко та ін. Захід супроводжувався музичними номерами учасників 

художньої самодіяльності. 

У 2000 році було відроджено районне Товариство Вільшанських болгар 

”Алфатар”, яке на сьогоднішній день представлено усіма ланками- держслужбовці, 

освітяни, культпрацівники, представники місцевого самоврядування, пенсіонери, 

студенти, учні. Товариство увійшло в Асоціацію болгарських національно-культурних 

товариств і організацій України, яка знаходиться у місті Одеса і об'єднує понад сорок 

товариств. 

За сприяння цієї громадської організації в школах району почали активно 

вивчати болгарську мову. 

За ініціативи голови болгарського товариства “Алфатар” А.О. Нестерова на базі 

Вільшанської загальноосвітньої школи 2006 року була створена молодіжна організація 

“Възраждане”, яка на даний час об’єднує 45 учасників. 

Відрадно те, що голова Товариства Анатолій Нестеров багато років поспіль 

передплачує для бібліотек району періодичні видання болгарською мовою. 

З 2004 року місцева газета “Зорі над Синюхою” раз на місяць, надає можливість 

друкувати болгарською мовою сторінку “Алфатар”. 

Велику допомогу і підтримку Товариству надає інформаційно-ресурсний центр 

районної бібліотеки. Через всесвітню мережу Інтернет та сучасні інтернет-ресурси 
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члени Товариства мають можливість спілкуватись з Державною агенцією, яка 

знаходиться в столиці Болгарії Софії, Комітетом національних меншин та міграцій в 

місті Києві, підтримувати дружні зв'язки з болгарами, що живуть в різних регіонах 

нашої країни. 

Товариство “Алфатар” взяло участь у конкурсі малих грантів серед громадських 

організацій області з проектом “Збереження творчої спадщини та історичної пам'яті 

болгарського народу”. 

В рамках проекту проведено п'ять заходів, в яких взяло участь понад 180 

чоловік. Крім того зібрано інформаційні та фото - матеріали у місцевих жителів, які 

накопичувалися у папки, що знаходяться в районній бібліотеці та мають попит серед 

користувачів. 

Оскільки районна бібліотека та Товариство являються соціальними партнерами, 

то придбане обладнання (цифровий фотоапарат та кольоровий принтер) передано на 

користування в бібліотеку. 

Звичаїв болгарського народу, успадкованих від предків багато. Про це 

розглядалося під час зустрічі за круглим столом “Про минуле заради майбутнього: 

історія і сучасність болгар” в Станкуватській сільській бібліотеці. Старожили згадували 

свої молоді роки.  

Бібліотекар Станкуватого стала ініціатором відродження “Болгарських 

вечорниць”. 

Добрівська сільська бібліотека провела з молоддю дискусію “Чи можна 

вибирати Батьківщину?”. На захід було запрошено поважних людей села. 

В міській бібліотеці створено етнографічний куточок “Болгари і наш край”, який 

містить речі, вишиті у болгарському народному стилі – рушники, пояси та ін., тут 

відвідувачі можуть познайомитися з творами болгарських письменників мовою 

оригіналу та в перекладі на українську, охоче читають книги з виставки та поповнюють 

її своїми творчими роботами. 

Бібліотекарем налагоджено тісні стосунки з головою болгарського товариства 

О.А. Нестеровим, який допомагає в організації масових заходів, нерідко сам стає їх 

ініціатором. Так під час перебування болгарської делегації у Вільшанському районі 

О.Нестеров допоміг організувати зустріч місцевих жителів з болгарами, що носила 

назву “Давні звичаї та обряди мого села”. За чашкою чаю та національними стравами 

відбулася тепла розмова. На завершення зустрічі учасники колективу “Гуденки” 

виконали болгарські обрядові пісні. 

Багатомовність була і залишається традицією жителів Вільшанщини. В кожній 

родині селища розмовляють своєю рідною мовою, але також вільно говорять 

болгарською, російською, українською мовами. І всі розуміють, що спілкування з 

людиною іншої національності її рідною мовою – це прояв поваги до неї. Тому разом 

святкують різні державні та національні свята, організовують масові гуляння. 

Одним з таких заходів стало свято вина “Трифон Зарізан”. Це обряд зарізання 

першої виноградної лози. Цей день болгари святкували століттями, але останніми 

роками воно втратило свою суть. Завдяки спільним старанням бібліотекаря та інших 

ентузіастів села свято було відроджено. 

Важко перелічити всю різноманітність заходів краєзнавчого напрямку, що 

організовують бібліотеки: година цікавих повідомлень “Видатні люди – болгари 

Вільшанщини”, обговорення книги Івана Гуржоса “Краткий очерк истории поселка 
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Ольшанка и сел Ольшанского района”, літературна година за творчістю Лідії Горячко, 

година краєзнавства “Моє рідне село”, усний журнал “Вільшанщина: історія і 

сьогодення” зі сторінками «Хто ми? Звідки ми?: історія переселення болгар на 

вільшанську землю”, “Погляд у сиву давнину”, “Наші славні земляки”, літературно-

історична гра “Чи знаєш ти історію рідного селища?” та ін. 

Ми вітаємо і підтримуємо зусилля Болгарії, як материнської держави, що надає в 

Україні постійну допомогу в розбудові національної освіти, культури, у збереженні та 

примноженні традицій свого народу. 

Діяльність бібліотек нашої ЦБС щодо відродження і популяризації культури 

болгар сприяє духовному взаємозбагаченню народів, що населяють наш край, 

формуванню культури міжнаціонального спілкування, зростанню позитивного іміджу 

бібліотек серед місцевої громади. 
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М.Гриб, 

директор Олександрівської 

районної бібліотеки для дорослих  

 

Інноваційна діяльність бібліотек  

та підвищення їх ролі у житті місцевих громад 
 

Місце зустрічі – бібліотека. Саме сюди приходять жителі задовольнити свої 

інформаційні потреби. 

ЦРБ тісно співпрацює з навчальними закладами селища (ліцеєм побутового 

обслуговування, школами), а також установами і організаціями. Ведуться спільні 

програми з районною газетою "Вперед". Бібліотечні заходи підтримує районна 

державна адміністрація, районна та селищна ради, рада ветеранів, районний центр 

соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, служба зайнятості населення, територіальний 

центр з обслуговування одиноких літніх людей. Проводиться багато цікавих заходів із 

залученням місцевих краєзнавців, талановитих краян. Сільські громади бачать дієвість 

бібліотечних закладів. Престиж бібліотек в останні роки зріс. Заходи районної влади 

часто проходять у бібліотеках. 

З метою охоплення бібліотечним обслуговуванням нових читачів, бібліотечні 

працівники виступають з відповідною інформацією у навчальних закладах, ліцеї 

побутового обслуговування, розповсюджують об’яви – запрошення, проводять 

екскурсії по бібліотеці тощо. Районна бібліотека для дорослих обслуговує 2250 

користувачів, книжковий фонд становить 24,5 тис. примірників та 53 назви 

періодичних видань. 

Важливим джерелом масової інформації для читачів є, перш за все, бібліотечні 

фонди. Проблема фондів є пріоритетною у бібліотечній справі. У минулому році до 

книгозбірень надійшло до 5 тис. примірників, в т.ч. до сільських бібліотек – 3 тис. 

примірників. Але це, здебільшого, книги подаровані користувачами, одержані взамін 

загублених. На комплектування книжкових фондів виділено 3 тис. грн. бюджетних 

коштів та 4 тис. грн. одержаних за рахунок платних послуг. На передплату періодичних 

видань по району виділено 21 тис. грн., у т.ч. для сільських бібліотек 11 тис. грн. 

З метою підняття іміджу бібліотек намагаємося робити дієву рекламу послуг. 

Організовуємо зони, виставкові зали, проводимо майстер класи та ін. Комплекс заходів, 

спрямованих на створення комфортних умов у бібліотеках, сприяє підвищенню якості 

обслуговування користувачів. Реклама стала не тільки невід’ємною частиною 

професійної діяльності, але й засобом для залучення читачів, розкриття можливостей 

бібліотеки й формування її позитивного іміджу. 

Найпоширеніший спосіб розкриття фонду бібліотеки – це організація книжково-

ілюстративної виставки. Для оформлення виставок ми використовуємо предмети й 

аксесуари, художні елементи (портрети, ілюстрації, плакати, репродукції картин, 

фотографії, фотошпалери), інсталяцію. 

Виставкові зали, виставкові фойє, куточки вже стають у нас традиційними і 

приносять для молоді користь та задоволення. 

З метою популяризації, організації змістовного дозвілля, всебічного розвитку 

інтересів і творчих здібностей користувачів у бібліотеках проводяться майстер-класи, 

які допомагають засвоїти різноманітні види творчості (модульне орігамі, 
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паперопластика, папероплетіння, писанкарство, розпис по дереву, декупаж, квілінг, 

вироби з солоного тіста, лялька-мотанка, миловаріння тощо). Найбільш активно 

працюють в цьому напрямку "Фабрика творчості" в районній бібліотеці, клуб 

"Натхнення" в Михайлівській сільській бібліотеці, творче об’єднання "Веселка" 

Цвітненської сільської бібліотеки та ін. 

У районній бібліотеці створено містечко майстрів "Краса земна і висота 

духовна". 

Для юних користувачів постійно працює "Бібліотечний консультант" у 

Розумівській сільській бібліотеці, "Швидка Інтернет-допомога" - в Івангородській 

сільській бібліотеці. 

Форми і методи проведення заходів досить різноманітні: молодіжні ток-шоу, 

соціальні тренінги, слайд-бесіди, віртуальні подорожі, медіа-презентації, зустрічі з 

цікавими людьми, вечори-подиву, техно-екскурсії, вечори-демонстрації людських 

можливостей та ін. Активізували діяльність клуби за інтересами. Для молоді 

організовується загально районний цикл заходів "Покоління ХХІ століття", де 

проводиться робота за напрямками: "Правовий кругозір", "Зовсім не потрібні звички", 

"Обери свій шлях", "Дерево пізнання" та ін. Районна бібліотека організувала для учнів 

ліцею побутового обслуговування дискусійну трибуну "Думай сам", а для шкільної 

молоді - відкритий мікрофон "Ми плюс…".  

Більшість бібліотек включилися в загальнорайонний цикл "Міст надії – 

суспільна мораль" і провели низку заходів: психологічну годину "Дотик до душі" 

(Цвітне), урок доброти і поваги "Регламентується серцем і совістю" (Михайлівка) , 

ретро-годину "На теренах народної моралі" (райбібліотека). Пропонували 

користувачам літературні конкурси "Літературний пасьянс", віртуальну карусель 

"Павутина" та ін.. Це далеко не повний перелік нових форм роботи, якими 

зацікавлюється молодь. 

Наші бібліотеки не обмежуються спостереженням за мінливими запитами 

користувачів і все частіше прибігають до маркетингового дослідження. При цьому 

досліджується думка користувачів про обслуговування з широкого спектру питань 

(послуги, відмови, ступінь комфорту, режим роботи, вимоги до бібліотекаря та ін.), а 

також вивчається інформаційний ринок в цілому. 

Низка бібліотек району працюють над реалізацією програм та проектів. Серед 

них Михайлівська бібліотека, яка створила центр читаючих родин "Поговори зі мною, 

книго!", Олександрівська районна бібліотека c програмою "Олександрівський 

меридіан" та ін. 

Зрозуміло, що бюджетне фінансування недостатнє, а тому ми шукаємо 

позабюджетне. Це – оренда, фінансова підтримка меценатів, спонсорська допомога. 

Завдяки участі у різних професійних і грантових конкурсах з’явилася 

можливість одержання додаткового фінансування. У нашому районі проектно-

програмний метод засвоїли й використовують не тільки районна, а й сільські 

бібліотеки. 

Приємною новиною для громадських організацій нашого району був конкурс 

малих грантів, проведений ОЖІС за підтримки Національного Фонду Демократії США. 

Переможцем стала Несватківська громадська організація "Несватківське сяйво", яка 

для своєї бібліотеки отримала комп’ютер. З метою участі у конкурсах проектів у 

минулому році ми створили свою громадську організацію "Ми+". 
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Велику підтримку отримали бібліотеки району завдяки участі у програмі 

"Бібліоміст". 

Перший раз ми взяли участь у конкурсі проектів по роботі з громадами. Проект 

"Дамо засудженим шанс у громаді" отримав 11 тис. грн., за які ми придбали 

багатофункціональний пристрій, фліп-чарт, зробили видання рекламної продукції та 

інші заходи в рамках проекту. Цей проект знайшов продовження в інших проектах. 

Бібліотека тісно співпрацює з виправною колонією №104 у Кіровоградській 

області. На території колонії ми організували інформаційний майданчик, проводимо 

інноваційні заходи з використанням ноутбука. Але робота з цією категорією 

користувачів не обмежується тільки колонією. Користуються бібліотекою також люди, 

які проживають на поселенні в нашому селищі. 

Сім бібліотек району взяли участь і стали переможцями у 2-му раунді конкурсу 

"Організація нових послуг з використанням вільного доступу до Інтернету". Завдяки 

участі у даному проекті наші бібліотеки отримали 15 комп’ютерів, 4 принтери, 4 

сканери та можливість запроваджувати в роботу цих бібліотек нові, унікальні, 

непересічні ідеї та перетворити бібліотеки на затишні й комфортні заклади з 

комп’ютерами та Інтернетом. 

Щоб бути корисними і цікавими населенню, стати більш відкритими і дружніми 

партнерами, дві наші бібліотеки – районна для дорослих та Михайлівська сільська 

взяли участь і стали переможцями конкурсу програми "Бібліоміст" з теми "Сучасна 

бібліотека йде в люди". На даний час реалізовуємо проекти: "Віртуальний світ у кожну 

домівку віддалених вулиць" та "Бібліотечна фанзона села Михайлівки". Мета проекту - 

запровадження інновацій в нашу роботу за межами бібліотеки з використанням 

ноутбука для жителів віддалених вулиць. Реалізація проекту надає нам можливість 

популяризувати, рекламувати бібліотеку, як сучасну інформаційну та дозвіллєву 

установу, її безмежні можливості. Ми відкрили низку інформаційно-інтелектуальних 

майданчиків "Інтернет + бібліотека: спілкуємось і пізнаємо", створили тренінгові 

школи та провели низку тренінгів "Відкрий для себе Інтернет". Взяли участь у 

віртуальних еко-подорожах. З метою вивчення користі Інтернету на віддалених 

вулицях провели анкетування, випустили буклетів з циклу "Терапія душі на вашій 

вулиці", створили інформаційний паркан та ін. 

Бібліотеки брали участь у Антикризовій гуманітарній програмі Міжнародного 

фонду "Відродження" - "Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх 

культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю", результати стали позитивними 

для Михайлівської сільської бібліотеки – проект "Поговори зі мною, книго!", 

Бірківської сільської бібліотеки – проект "Об’єднаймося заради пам’яті громади" та 

районної бібліотеки для дітей - проект "Радість інформації – дітям з неповних сімей", 

які поповнили свої книжкові фонди на 20 тисяч гривень. 

І ось знову приємна новина. Михайлівська (зав. бібліотекою А.Поклад), 

Вищеверещаківська (бібліотекар О.Любчич), Бірківська (зав. бібліотекою В.Федоренко) 

сільські бібліотеки та Єлизаветградківська міська бібліотека (провідний бібліотекар 

В.Трегуб) стали фіналістами п’ятого раунду конкурсу "Організація нових бібліотечних 

послуг з використанням вільного доступу до Інтернету" Всеукраїнської програми 

"Бібліоміст". Районна бібліотека для дорослих виступила координатором даного 

проекту. Як переможці ці бібліотеки отримають набір комп’ютерного обладнання 

відповідно до їхніх заявок.  
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Відкриття Інтернет-центру в бібліотеках стало визначною подією в житті селища 

і району. У ЦРБ та 6 сільських бібліотеках, за сприяння програми "Бібліоміст" відкрито 

Інтернет-центри. До послуг користувачів в Інтернет-центрі районної бібліотеки 3 

робочі станції, які надають безкоштовний доступ до світових інформаційних ресурсів, а 

також принтер/сканер для друку інформації, знайденої в мережі Інтернет. Наші 

користувачі відразу відчули переваги нової послуги. Про дієвість Інтернет-центру 

свідчать показники відвідування бібліотеки, які зросли на 4300 користувачів. Інтернет-

центр активно відвідує молодь, студенти, жителі міста і навколишніх сіл. 

На базі районної бібліотеки разом з районним управлінням юстиції діє юридична 

громадська приймальня, яка надає юридичну допомогу жителям району.  

З метою забезпечення права молодих громадян регіону на інформацію 

Олександрівська громадська організація "Ми+" в партнерстві з районною бібліотекою 

та Обласною інформаційною службою з актуальних питань жіноцтва беруть участь в 

реалізації проекту "Турбота про жінку - впевненість у майбутньому".  

При бібліотеці працюють клуби за інтересами – "Мальва" і "Затишок". 

Сьогодні вже важко уявити сучасну бібліотеку без комп’ютерів та підключення 

до мережі Інтернет. Це вимога сьогодення. Звичайно, це завдання ми ставимо перед 

собою і працюємо над ним. На сьогоднішній день у районі комп’ютеризовано 8 

бібліотек. Комп’ютерний парк налічує 24 одиниці. До кінця року плануємо мати ще 18 і 

буде комп’ютеризовано понад 50% бібліотек.  

На сьогоднішній день маємо 12 електронних адрес. Інтернет та програма Скайп 

встановлена у всіх бібліотеках - переможцях конкурсів Всеукраїнської програми 

"Бібліоміст". У 8 бібліотеках створені блоги для поширення бібліотечних новин, які 

постійно оновлюються. Олександрівська районна бібліотека створила власний веб-сайт. 

На ньому користувачі мають змогу ознайомитися з послугами, які надає бібліотека, 

повнотекстовими краєзнавчими виданнями, інформацією про нові надходження 

літератури до бібліотеки і т.д. Наш сайт відвідує понад 100 користувачів у місяць з 

різних куточків нашої планети. 

В цілому, використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не 

тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки і полегшує шлях 

користувача до інформації, але й робить бібліотеку більш привабливою та престижною. 
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С.Безугла, 

методист Долинської районної 

бібліотеки для дорослих 

 

У пошуках свого обличчя: 

з досвіду роботи сільських бібліотек 

Долинського району щодо формування позитивного іміджу 

 

Бібліотеки Долинського району об’єднують 21 бібліотеку: 2 районні та 19 

сільських. Кожна з них має своє обличчя, уподобання та індивідуальність. Бібліотеки 

самостійно визначають свої напрямки діяльності, орієнтуючись на потреби 

користувачів та в цілому громади села.  

Створенню іміджу бібліотеки сприяють багато аспектів, я зупинюсь на таких: 

- комплектування бібліотечних фондів для задоволення потреб та запитів 

користувачів; 

- створення сучасного дизайну закладу, комфортних умов для роботи і 

відпочинку відвідувачів; 

- проведення масових заходів та пошук нестандартних підходів до їх 

проведення; 

- рекламна діяльність, яка дозволяє "відкрити" бібліотеку і зробити її 

доступною для всіх категорій населення. 

Основа інтересу громади до бібліотеки - її книжковий фонд.  

Приємно відзначити, що в нашому районі місцева влада і сільські громади 

підтримують та виділяють кошти на розвиток бібліотек, насамперед, на придбання 

нової літератури, передплату періодики. 

Оскільки бібліотеки працюють в умовах децентралізації, районні бібліотеки 

фінансуються з районного бюджету, сільські — з бюджету сільських рад. 

З районного бюджету протягом останніх десяти років щорічно виділяються 

кошти на придбання нової літератури від 5 тисяч в 2003 році до 10 тисяч в 2012 році. 

З 18 сільських рад 8 постійно виділяють кошти на книги. 

На 2013 рік проведено передплату періодичних видань для всіх бібліотек району 

на суму 20,4 тис. грн., у тому числі для сільських бібліотек - на 17,9 тис. грн. 

Позитивним в роботі бібліотек району є виконання замовлень користувачів 

через придбання літератури в інтернет - магазинах та видавництвах. Бібліотеки 

співпрацюють з інтернет - магазинами „Якабу”, „Гала”, книжковим магазином 

„Українська книга”, ПП Данюк. 

Крім бюджетних коштів фонди бібліотек поповнюються за рахунок 

спонсорських коштів, платних послуг, акції "Подаруй бібліотеці книгу".  

Значно підвищила авторитет бібліотек участь у проектній діяльності. 

З жовтня 2011 року бібліотеки району розпочали роботу у Всеукраїнській 

програмі "Бібліоміст". 

"Бібліоміст" об’єднує шість бібліотек - 2 районні та 4 сільські бібліотеки . 

З появою комп’ютерної техніки робота бібліотек стала більш яскравішою і 

змістовнішою. Участь у програмі "Бібліоміст" стала поштовхом для комп’ютерізації 

бібліотек району. За кошти сільських рад в 2012 році придбано комп’ютерне 
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обладнання та підключено до мережі Інтернет Братолюбівську та Суходільську сільські 

бібліотеки. Лаврівська сільська рада передала два комп’ютери до сільської бібліотеки, 

на сьогоднішній день вирішується питання про підключення до мережі Інтернет. Вже в 

цьому році за кошти сільських рад придбано комп’ютерне обладнання на пункт видачі 

в с. Березівка (який працює при Антонівській сільській бібліотеці) та для Іванівської 

сільської бібліотеки.  

Всього в бібліотеках району до послуг користувачів 25 комп’ютерів, у т.ч. з 19 

сільських бібліотек комп’ютеризовано 8 та 1 бібліотечний пункт (що становить 50% від 

кількості бібліотек району). В сільських бібліотеках до послуг користувачів 15 

комп’ютерів.  

Ще одна важлива складова іміджу бібліотек - це їх веб - сайти та блоги. На 

сьогоднішній день районні бібліотеки мають свої веб-сайти та блоги в Інтернеті.  

Досвід ведення блогів є в сільських бібліотеках, які працюють за програмою 

"Бібліоміст". Всього бібліотеки району в Мережі Інтернет представлені 6-ма блогами та 

2-ма сайтами. Крім того, робота бібліотек висвітлюється на сайтах 

райдержадміністрації, районної ради та відділу культури. 

Районна бібліотека для дорослих пропонує свої послуги через соціальну мережу 

"Однокласники". Через сайт розшукуються боржники бібліотеки та надсилаються на їх 

власні сторінки нагадування про неповернені книги. В планах - зареєструвати всі 

сільські бібліотеки з доступом до Інтернету в соціальних мережах. Це допоможе 

підняти авторитет бібліотек серед населення і все в комплексі сприяє позитивному 

уявленню про бібліотеку.  

Створення іміджу неможливе без відповідної зміни дизайну закладів. 

Протягом 2012 – 2013 років проведено ремонти 7 бібліотек (Гурівська, 

Іванівська, Суходільська, Олександрівська, Лаврівська, Кіровська, Маловодянська). В 

приміщеннях встановлено пластикові вікна, замінено освітлення, оновлено меблі, 

створено дитячі кутки з іграшками.  

Це дало змогу повністю змінити інтер’єр бібліотек.  

Особливо хочу відмітити бібліотеку села Маловодяне, яка на сьогоднішній день 

повністю відповідає вимогам часу. 

Бюджетом сільської ради виділено 260 тис. гривень на завершення будівництва 

приміщення, в якому розмістились ФАП та бібліотека. Ще 7 тисяч гривень виділили на 

нові меблі, забезпечивши комфортні умови для обслуговування відвідувачів.  

До послуг жителів села - сучасний читальний зал, Інтернет - центр, чудово 

обладнаний дитячий відділ, книгосховище. Крім того, сільська рада постійно виділяє 

кошти на придбання нової літератури, передплату періодики. Тепер це справжній центр 

інформації, який надає різноманітні бібліотечні послуги користувачам.  

Позитивно вплинуло на роботу Лаврівської сільської бібліотеки обрання нового 

сільського голови та призначення нового сільського бібліотекаря. Завдячуючи 

депутатському корпусу села, проведено ремонт бібліотеки на суму 27, тис.грн. (за 

кошти сільської ради), встановлені пластикові вікна (13,5 тис. Грн. - спонсорські 

кошти). 

В бібліотеку передано з сільської ради два комп’ютери, придбано комп’ютерний 

стіл. 

Оскільки в селі відсутній клубний заклад, завідуюча Лаврівською сільською 

бібліотекою крім повсякденних своїх обов’язків проявляє неабияку творчість, аби 
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змістовно організувати дозвілля жителів села. Для цього біля сільської бібліотеки 

створено ігровий майданчик, де розмістили волейбольний майданчик, футбольне міні – 

поле, облаштовано пісочницю для наймолодших. Діти разом з бібліотекарем 

займаються його дизайном. 

При бібліотеці створено клуб любителів тенісу. Сільська рада потурбувалася і 

забезпечила бібліотеку тенісним столом, шахами. 

Новогригорівська Перша сільська бібліотека обрала краєзнавчий напрямок 

роботи. Приміщення бібліотеки оформлено у стилі української світлиці. Книжкова 

виставка-панорама "З бабусиної скрині" оригінальна вже тим, що розташована не в 

традиційному форматі - на стелажах, а охоплює і стіни бібліотеки. Справжня скринька 

з прикрасами, криниця з журавлем, українські рушники, ікони, старовинний посуд 

радують погляд відвідувачів. Також у бібліотеці усі стенди, виставки, вирізки оздоблені 

українським орнаментом та витинанками. Цей напрямок відображається і в 

бібліографічній та рекламній діяльності сільської бібліотеки. У "Куточку читача" 

створено український тин з глечиками, соняхами - для тих, хто бажає висловитися та 

поділитися думками. Тут знаходяться зошити незадоволено попиту" та відгуків про 

роботу бібліотеки, кишеньки "Читачі рекомендують", "Пропозиції бібліотеці", "Моє 

читацьке кредо". 

Наявність комп’ютерної техніки у бібліотеці - а це 2 комп’ютери та ноутбук (до 

речі ноутбук бібліотека отримала як переможець обласного конкурсу "Кращий за 

професією") - значно підвищує імідж бібліотеки,чудово гармонує із книжковими 

фондами, та надає бібліотеці більш сучасного вигляду.  

Приємно, що вже в цьому році суттєво змінила своє обличчя Іванівська сільська 

бібліотека. В бібліотеці встановлені пластикові вікна та двері, електроопалення, 

проведено сучасний ремонт. Для користувачів бібліотеки сільська рада придбала 

комп’ютер, планується підключення до мережі Інтернет.  

При бібліотеці працює клуб любителів квітів "Лілея". Для членів цього клубу та 

всієї громади села бібліотека передплатила періодичні видання "Сільський вісник", 

"Цветы и газоны", "Мой прекрасный сад", "Квіти України", "Дім. Сад. Город". 

Користуючись журналами, жителі села замовляють посадковий матеріал для своїх 

садиб. Результатом такої співпраці бібліотеки і громади є конкурс "Моя квітуча 

садиба", який проводиться в рамках щорічного свята села. 

Сьогодні відбувається перетворення бібліотек на культурно-інформаційні 

центри.  

Єдиним осередком культури в селі Першотравневому є сільська бібліотека 

(клубний заклад відсутній протягом останніх двадцяти років), тож організація дозвілля 

населення покладена на неї.  

За ініціативи бібліотекаря села створений та вже не один рік активно працює 

фольклорний ансамбль "Степівчанка", який організовує концертні програми 

українських пісень, постійно бере участь у культурно - масових заходах району та 

області. Жителям села запам’яталися конкурсні програми фольклорного напрямку "Ой 

на Івана, ой на Купала", театралізоване дійство "Пам’ять полеглим – шана живим!", 

родинне свято "Українські вишиванки, наче райдуги світанки" та багато інших. 

Всі ці заходи проводяться при тісній підтримці сільської ради, громади села, 

школи, ПСП "Степ", яке очолює депутат обласної ради Костючок П.О.  
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Приділяють значну увагу бібліотеки і роботі з ветеранськими організаціями. 

Так, при Гурівській сільській бібліотеці діє клуб "Гурівські бабусі". Жителі села вдячні 

членам клубу за проведені новорічні щедрівки ( під час шедрівок учасники зібрали 3 

тис. грн., які витратили на придбання ікон для Гурівської Свято - Покровської церкви).  

Творчо та ініціативно працює Марфівська сільська бібліотека. До складу 

Марфівської сільської ради входить 11 сіл - це найбільша сільська рада в районі, 

територію якої обслуговує лише одна бібліотека. 

Так, до Дня Перемоги в бібліотеці оформлено панно “Їх пам'ять не згасне в 

віках”. На ньому розміщені фотографії з біографіями односельців - учасників Великої 

Вітчизняної війни. Своєрідним продовженням експозиції стала виїзна виставка „Люди 

наші - гордість наша". Шкільним автобусом виставка подорожувала всіма селами 

сільради. Тож жителі мали змогу переглянути виставку, яка відображає подвиг 

земляків, сторінки історії населених пунктів району.  

Іміджу бібліотеки сприяють інноваційні форми роботи, до яких можна віднести 

флеш-моби, квести, тренінги, електронні презентації. Сільські бібліотеки створили 

рекламні ролики, фільми про бібліотеки та про свої населені пункти.  

Вже стало традицією, що на районні конкурси "Калиновий спів", "Вересневі 

самоцвіти" бібліотекарі готують слайдові презентації своїх сільських рад.  

В нашу практику активно ввійшла рекламна діяльність і стала невід’ємною 

частиною бібліотечного життя. Рекламними засобами бібліотек району є: різноманітна 

друкована продукція, виставки-реклами, інформаційні куточки, стенди. Працівники 

виготовляють листівки, буклети, запрошення, оголошення та розповсюджують їх серед 

громади села. 

Рекламним цілям служать виступи на батьківських зборах, на сесіях та 

виконкомах сільських рад з інформацією про надходження до бібліотеки нової 

літератури, про нові послуги в бібліотеці; проведення Дня відкритих дверей до 

Всеукраїнського дня бібліотек; виготовлення візиток бібліотеки. Завдяки наявності 

сучасної техніки, всі видання сучасно оформлені, змістовні і займають відповідне місце 

на виставках та стендах.  

 

Зв’язок із ЗМІ 

Важливою умовою для створення позитивного іміджу є тісна співпраця із 

засобами масової інформації. Публікації в пресі, репортажі на радіо про діяльність 

бібліотек району сприяють формуванню позитивної громадської думки. 

Події в бібліотеках висвітлюються на сторінках в газет "Долинські новини" та 

"Провінція".  

Журналісти завжди бажані гості на масових заходах бібліотек. Імідж кожної 

бібліотеки створюється її кадрами, навколо яких гуртуються любителі книги і 

талановиті земляки, бібліотечний актив і громадські організації. Бібліотекарі беруть 

участь у роботі органів місцевого самоврядування. В семи сільських радах бібліотекарі 

є депутатами та членами виконкомів. Безперечно, це позитивно впливає і на імідж 

бібліотек. 

Наведені заходи сприяють зростанню популярності бібліотек, їх престижу, 

зміцненню зв’язків з різними державними та громадськими організаціями і місцевими 

громадами в цілому. 
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М.Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

Заслужений працівник культури України 

 

Вивчення використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області, 

придбаної за кошти департаменту культури, туризму та збереження 

культурної спадщини облдержадміністрації,  

видання 2011-2012 років 
(за результатами соціологічного дослідження 2013 року на базі бібліотек 

Кіровоградської області) 

 

Проблемна ситуація 

У зв’язку з незадовільним фінансуванням на комплектування бібліотечних 

фондів бібліотек області, незначним надходженням нової літератури, збільшенням 

кількості застарілої, зношеної літератури, утворенням пасивного складу бібліотечного 

фонду департаментом культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації 

протягом 2011-2012 років були виділені кошти на придбання краєзнавчої літератури 

для поповнення фондів бібліотек. 

 

Мета дослідження 

Соціологічне дослідження щодо вивчення читаності краєзнавчої літератури у 

бібліотеках області, придбаної у 2011-2012 роках за кошти департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, проводиться з метою 

визначення ефективності використання цього розділу фонду, відповідності придбаної 

літератури запитам користувачів. 

Об’єктом дослідження було визначено краєзнавчі видання, які надійшли до 

бібліотек області протягом 2011-2012 років загальною кількістю 12156 прим. Предмет 

дослідження – використання цих видань як показник відповідності читацьким 

інтересам. 

Базами дослідження стали публічні бібліотеки області. 

 

Завдання дослідження 

Узагальнення аналітичних матеріалів, підготовлених базовими бібліотеками 

стосовно: 

- наявності зазначеної літератури в книжкових фондах бібліотек області; 

- форм та методів ознайомлення користувачів із цими виданнями; 

- видань, які мають найбільший і найменший попит у користувачів; 

- потреби користувачів, які найбільше звертаються до літератури краєзнавчої 

тематики;  

- пропозицій щодо поліпшення популяризації літератури з даної тематики. 

 

Методичні дослідження 

В ході дослідження було застосовано метод анкетування (анкети бібліотекарів 

додаються), аналіз статистичної інформації та бібліотечної документації (читацьких 
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формулярів, листків термінів повернення, документів на проведені масові заходи та 

матеріали наочної популяризації).  

У ході вивчення було здійснено: 

- аналіз кількості надходжень краєзнавчої літератури, книговидачі 

користувачам, обертаності; 

- розподіл цієї літератури серед бібліотек області; 

- популярність краєзнавчої літератури серед різних категорій користувачів. 

На основі даних про кількість видач кожного примірника видань подано 

таблицю вивчення ефективності та використання краєзнавчої літератури. 

В дослідженні взяли участь 543 бібліотечних працівники області, що складає 

52,1% від загальної кількості. 

Результати дослідження показали, що до бібліотек області протягом 2011-2012 

років надійшло 65 назв краєзнавчої літератури загальною кількістю 13047 примірників. 

З них: в резерві залишено 322 примірники, 569 примірників отримали обласні 

бібліотеки, 12156 примірників надіслано до районних, міських та сільських бібліотек.  

До сільських бібліотек надійшло 8918 примірників, що складає 73,3% від 

загального надходження. 

Із зазначених у списку книг сільські бібліотеки не отримали книги, які були 

придбані кількістю від 1 до 50 примірників. Серед них: А. Корінь, Т.Корінь «Долинська 

галактика», Левандовський М. «Пригубити б той рай», «Літературна Кіровоградщина: 

(поезія, проза, гумор)», Петренко І. «Розкуркулення та інші суспільно-політичні 

процеси», бібліографічний покажчик «Душа моя сонця намріяла», «Краєзнавчий вісник 

Кіровоградщини» Випуск 6, «Блакитні вежі: хрестоматія» том 1 і том 2, Костенко Л. 

«Скифская одиссея», Гармазін Н. «Приручення лиса».  

17 назв книг частково надійшли до сільських бібліотек: Корниец В. 

«Перезвоны», «Літературна Кіровоградщина», Левицький В. «Максималісти», 

Корепанов О. «Стрелы в полете», Жовна О. «Її тіло пахло зимовими яблуками», 

Дерезовський В. «Велика родина», Гладир Ю. «Під віями ночі», Кердіваренко О. 

«Дірка в космоплані», Шурапов В. «Штрихи років», Косенко О. «На сьомий день», 

Полевіна О. «Повесть о людях и о себе», Загравенко А. «Поеми», Шурапов В. «Марко 

Кропивницький та його спадкоємці», «Карби одвічних істин Олександра Жовни: 

бібліографічний покажчик», «Колекція кириличних стародруків в ОУНБ ім. Д. І. 

Чижевського», «Обласний форум сільських бібліотек Кіровоградщини». 

За досліджуваний період книговидача краєзнавчих документів, придбаних за 

кошти департаменту культури, туризму та збереження культурної спадщини 

облдержадміністрації в 2011-2012 роках, склала 22281 прим., що дорівнює 3% від усієї 

видачі бібліотечного фонду бібліотек області. 

Обертаність цієї літератури складає 1,8 (середньообласний показник 1,1), що 

свідчить про посилення інтересу користувачів до історії рідного краю. 

В ході дослідження з’ясовано, що в області сформувалася певна система 

популяризації краєзнавчої літератури, змінився характер роботи. 

Постійні експозиції часто розміщуються в хронологічній послідовності з 

логікою розвитку проблеми, наприклад: географічне положення, історія, економіка, 

наука, культура краю. 

Максимальному розкриттю краєзнавчих фондів сприяють книжкові виставки, 

які організовуються як у стінах бібліотек, так і в навчальних закладах, соціальних 
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службах. Аналіз репертуару виставок доводить, що у видовому аспекті 

найчисленнішими залишаються виставки нових надходжень, до знаменних дат, однієї 

книги. Бібліотеки стали практикувати нові види виставок: виставка-вернісаж, виставка-

автограф, виставка-відкриття, застосовувати комплексні форми популяризації 

краєзнавчої літератури, серед них: краєзнавчі дні, краєзнавчі читання, краєзнавчі клуби, 

літературно-мистецькі презентації, дні інформації. Такі заходи організовувались у 

співпраці зі школами, музеями тощо. 

Серед форм масової роботи актуальними залишаються літературні презентації, 

краєзнавчі подорожі, обговорення книг, зустрічі з письменниками, історичні мандрівки, 

вікторини, перегляди літератури, прем’єри книг, засідання літературних віталень, 

літературно-музичні вечори. 

В деяких бібліотеках практикується проведення творчих бенефісів, 

інформаційних коктейлів, краєзнавчих рингів, конкурсів майстерності та інше. 

В контексті краєзнавчої роботи бібліотеки активно використовують 

мультимедійні технології, зокрема, готуються тематичні слайд-презентації, слайд-

розповіді, віртуальні уроки, відеофільми та інші. 

Бібліотеки проводять бібліографічне інформування, яке здійснюється в 

традиційних формах та в електронному режимі доступу. Серед тем інформувань 

переважають: «Нові надходження з питань краєзнавства», «Літературна 

Кіровоградщина». Доведено, що в умовах електронного середовища ефективніше 

вирішується питання популяризації краєзнавчих ресурсів. Ефективному розкриттю 

фондів краєзнавчої літератури сприяє і співпраця з місцевими ЗМІ, що дозволяє 

охопити інформуванням значні кола користувачів. 

При проведенні масових заходів найбільше використовувались такі книги: 

Жовна О. «Її тіло пахло зимовими яблуками», Корінь А. «Стежками століть», Обжелян 

Ю. «Останній караван», Босько В. «Історичний календар Кіровоградщини на 2012 рік», 

Шурапов В. «Відверта розмова», Кокуленко Б. «Степова Терпсихора» 2-е видання, 

літературний часопис «Вежа» №№ 27, 28, Корінь А., Корінь Т. «Долинська галактика». 

Ці книги користувались найбільшим попитом серед читачів і видавались від 5 до 10 

разів. 

Дослідженням виявлено, що найменший попит мали такі видання: Любарський 

Р. «На каждый звук есть эхо на земле», «В ім’я України: Василь Нікітін. Листи, статті, 

спогади», «Воспоминания врача Натана Ширмана», Чернишенко І. «Михайло 

Завадський – педагог, громадянин, сенатор», «Генерал Александр Самсонов: 

возвращение, материалы и биография», книга Йосипа Поліщука. 

Ці видання видавались в середньому від 1 до 3 разів. 

Видань, які б не використовувалися взагалі, не виявлено. 

В ході дослідження встановлено, що найбільш популярним виданням 

краєзнавчої тематики є художня література та літературні часописи з історії краю. Але 

цієї літератури не вистачає, особливо в сільських бібліотеках. Звернення до інших 

документів незначне. 

Опитування виявило категорії користувачів, які найбільше звертаються до 

літератури краєзнавчої тематики: студенти, школярі – 100% представників цієї 

категорії, вчителі – 58%, пенсіонери – 14%, журналісти – 10%, бібліотекарі – 7%, інші – 

5%. 
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На запитання, чи задовольняє попит користувачів представлена краєзнавча 

література, відповіді респондентів розподілились таким чином: 76% опитуваних 

відповіли – так, 19,3% – ні, 4,7% – задовольняє частково. 

Більшість опитуваних відзначають, що в бібліотеках недостатньо книг, які 

мають великий попит. Особливо це стосується сільських бібліотек. Бібліотекарі 

вважають, що необхідно поповнити бібліотечні фонди книгами: Жовна О. „Її тіло пахло 

зимовими яблуками”, Костенко Л. «Скифская одиссея», «Блакитні вежі» т.1 і т. 2, 

«Літературна Кіровоградщина», а також літературою з історії рідного краю, екології, 

про місцевих художників, музикантів, інших майстрів мистецтва і народної творчості,. 

Щодо поліпшення популяризації літератури краєзнавчої тематики, респонденти 

пропонують урізноманітнити тематику масових заходів, проводити творчі зустрічі з 

письменниками-земляками, застосовувати творчий підхід до популяризації краєзнавчої 

книги. 

 

Висновки: 

- бібліотеки області отримали в 2011-2012 роках краєзнавчу літературу, 

кількість якої недостатня для задоволення потреб користувачів, особливо в сільських 

бібліотеках; 

- для популяризації цієї літератури бібліотечні працівники використовували 

як традиційні, так і інноваційні форми роботи; 

- краєзнавча література використовується переважно за цільовим 

призначенням вчителями, учнівською та студентською молоддю для розширення 

інтелектуального розвитку, навчання, професійних потреб; 

- представлена література задовольняє читацький попит на 86%; 

- найбільшим попитом користуються художні твори, краєзнавчі дослідження, 

літературні доробки наших земляків; 

- книги, які видавалися малими тиражами, потребують кращої популяризації; 

- в середньому кожна книга видавалася двічі. 

В ході дослідження встановлено, що інтенсивність звернень користувачів до 

краєзнавчих ресурсів залежить від їх повноти та якісного представлення. 

Результатом дослідження стала розробка рекомендацій, які передбачають 

організацію системної роботи для ефективної популяризації краєзнавчої літератури. 

Реалізація рекомендацій сприятиме підвищенню інтенсивності використання 

краєзнавчої літератури та впровадженню інноваційних бібліотечних послуг. 

 

 

Рекомендації: 

 

- збільшити кількість надходжень краєзнавчих видань до сільських бібліотек 

області; 

- запровадити місячники краєзнавства, в рамках яких проводити літературні, 

етнографічні, екологічні, історичні тижні; 

- урізноманітнювати тематику масових заходів, впроваджуючи інтерактивні 

форми роботи: „Ревю книжкових новинок”, радіопрем’єри, флеш-моби, творчі зустрічі 

з письменниками-земляками, творчі бенефіси, краєзнавчі ринги, слайд-презентації, 

слайд-розповіді, медіапрезентації, використовуючи Інтернет-ресурси; 
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- новинки літератури з краєзнавчої тематики представляти на веб-сайтах та 

блогах бібліотек; 

- координувати роботу з популяризації краєзнавчих видань з партнерськими 

організаціями: навчальними закладами, музеями, любительськими об’єднаннями за 

інтересами, громадськими творчими організаціями; 

- систематично проводити вивчення потреб користувачів краєзнавчої тематики; 

- контролювати ефективність використання краєзнавчих видань серед 

широкого кола користувачів; 

- активізувати роботу бібліотек області щодо популяризації краєзнавчих 

видань, які не користуються попитом.  

 

 

 

 

Додаток 1 

Анкета бібліотечного працівника 

Шановні колеги! 

Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського» проводить вивчення використання краєзнавчої літератури, яка 

надійшла з обмінно-резервного фонду обласної бібліотеки в 2011-2012 рр. Ваші 

відповіді допоможуть виявити стан читаності та популяризації бібліотечних фондів 

даної тематики. 

1. Скільки книг краєзнавчої тематики надійшло до Вашої бібліотеки протягом 

2011 -2012 років? 

2. Скільки із отриманих книг було передано до сільських бібліотек, бібліотек-

філій? 

3. Форми ознайомлення користувачів з цими виданнями? 

4. Видання, які мають найбільший і найменший попит у користувачів? 

5. Які категорії користувачів найбільше звертаються до літератури краєзнавчої 

тематики? 

6. Чи задовольняє попит користувачів дана література? Так. Ні. Якщо ні, то 

чому? 

7. Ваші пропозиції щодо поліпшення популяризації літератури з даної 

тематики?  
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Додаток 2 

Таблиця вивчення ефективності і використання краєзнавчої літератури, яка 

надійшла до бібліотек області в 2011 -2012 рр. 

№ Шифр Автор і назва Рік 

вида

ння 

К-сть 

прим. 

Скільки 

разів 

видана 

(всього) 

Оберта 

ність 

1 83.3 
Любарский Р. На каждый звук 

есть эхо на земле. 
2012 346 306 0,9 

2 84 Корниец В. Перезвоны 2012 121 234 1,9 

3 84 Обжелян Ю. Останній караван 2012 661 2910 4,4 

4 84 
Книга Невідомий Іван Тобілевич 

(Карпенко-Карий). Листи. П'єси 
2012 388 712 1,8 

5 95.2 
Літературний часопис «Вежа» 

№29 
2012 376 1655 4,4 

6 85.3 
Кокуленко Б. Степова 

Терпсихора. 2-е вид. 
2012 470 709 1,5 

7 63.3 
В ім'я України: Василь Нікітін. 

Листи, статті, спогади 
2011 577 645 1,1 

8 74.03 

Чернишенко І. Михайло 

Завадський - педагог, 

громадянин, сенатор 

2011 577 530 0,9 

9 83.3 
Полиновий мед. Є. Маланюк, О. 

Семенко, К. Емануель 
2011 577 1470 2,5 

10 63.3 

Любовь наша, Отечество! 

Барковские, Прохоровы, 

Соколовы-Бородкины в памяти и 

истории 

2011 577 612 1,1 

11 63.3 

Генерал Александр Самсонов: 

возвращение. Материалы и 

биография 

2011 577 421 0,7 

12 63.3 Книга Йосипа Поліщука 2011 577 500 0,9 

13 51.1 
Воспоминания врача Натана 

Ширмана 
2011 577 408 0,7 

14 63.3 
Петренко І. Кіровоградщина 

повоєнна (1944-1948 рр.) 
2011 382 780 2,0 

15 26.89 
Краєзнавчий вісник 

Кіровоградщини. Вип. 6 
2011 41 92 2,0 

16 84 Літературна Кіровоградщина 2012 90 198 2,2 
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17 84 Іванченко М. Сурма і меч 2012 12 30 2,5 

18 84 
А. Корінь, Т. Корінь. Долинська 

галактика 
2012 25 98 3,9 

19 84 Бредихіна Н. Голуба троянда 2011 16 30 1,8 

20 84 Бредихіна Н. Чарівні суниці 2007 18 28 1,6 

21 84 Бредихіна Н. Оксана 2010 16 25 1,5 

22 84 Бредихіна Н. Колодій 2012 18 32 1,8 

23 84 
Кердіваренко О. Сам собі в своїй 

господі 
2011 1 3 3,0 

24 85.3 Шурапов В. Відверта розмова 2012 322 737 2,3 

25 84 Левицький В. Максималісти 2011 161 250 1,5 

26 63.3 
Босько В. Історичний календар 

Кіровоградщини на 2012 р. 
2011 517 1012 1,9 

27 84 Блакитні Вежі. Т.1 2011 17 34 2,0 

28 84 Блакитні Вежі. Т.2 2011 17 32 1,9 

29 78.03 
Доторкнутись до світу в 

бібліотеці 
2011 25 63 2,5 

30 84 Корепанов А. Стрелы в полете 2012 99 151 1,5 

31 78 

В майбутнє разом з бібліотекою: 

роль публічних бібліотек у 

соціокультурній інфраструктурі 

регіону  

2012 28 101 3,6 

32 95.2 
Літературний часопис «Вежа» 

№28 
2011 376 714 1,9 

33 84 
Жовна О. Її тіло пахло зимовими 

яблуками 
2008 96 350 3,6 

34 63.3 Дерезовський В. Велика родина 2011 95 142 1,5 

35 95.2 
Літературний часопис «Вежа» 

№27 
2011 367 702 1,9 

36 84 Гладир Ю. Під віями ночі. 2011 143 186 1,3 

37 84 
Кердіваренко О. Дірка в 

космоплані 
2010 108 195 1,8 

38 84 Шурапов В. Штрихи років 2011 108 225 2,4 

39 84 Костенко Л. Скифская одиссея 2006 11 54 4,9 
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40 84 
Кердіваренко О. Дні білих 

камінців 
2006 3 7 2,5 

41 84 Косенко О. На сьомий день 2010 143 121 0,8 

42 84 Гармазій Н. Приручення лиса 2008 10 15 1,5 

43 84 Царук А. Як Петрик стежину пас 2009 5 23 4,6 

44 84 
Полевина О. Повесть о людях и о 

себе 
2010 139 198 1,4 

45 83.3 
Бондар В. У пошуках слова 

значущого 
2008 5 9 1,8 

46 84 Загравенко А. Поеми 2010 172 202 1,2 

47 84 Назаров Н. Втеча з Вавилона 2006 1 4 4,0 

48 63.3 

Петренко І. Розкуркулення та 

інші суспільно-політичні 

процеси 

2011 25 42 1,7 

49 84 
Левандовський М. Пригубити б 

той рай 
2011 25 95 3,8 

50 84 
Літературна Кіровоградщина. 

Поезія, проза, гумор 
2011 20 51 2,5 

51 91.3 
Біб. покажчик Душа моя сонця 

намріяла. 
2011 28 59 2,1 

52 63.3 
Карпов В. Є. Біля витоків 

козацтва 
2011 3 6 2,0 

53 95.2 
Літературний часопис «Вежа» 

№26 
2010 365 654 1,8 

54 85.3 

Шурапов В. Марко 

Кропивницький та його 

спадкоємці 

2010 94 187 2,0 

55 63.3 
Босько В. Історичний календар 

Кіровоградщини на 2011 р. 
2010 416 624 1,5 

56 84 Корінь А. Стежками століть 2010 413 697 1,7 

57 63.3 
Ковальчук М. Окружение 

огневое 
2010 51 105 2,0 

58 95.2 
Літературний часопис «Вежа» 

№25 
2010 367 710 1,9 

59 78.3 
Бібліотечна орбіта 

Кіровоградщини. Вип. 3 
2010 25 97 3,9 
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60 
91.9:6

3.3 

Шляхами перемоги: 

бібліографічний покажчик 
2010 60 101 1,7 

61 83.3 Душі живої чисте джерело 2009 4 8 2,0 

62 84 Жовна О. Карби одвічних істин 2010 84 252 2,7 

63 
91.9:7

6.11 

Колекція кириличних 

стародруків в ОУНБ ім. Д. 

Чижевського 

2010 84 230 2,7 

64 78.34 

Миротворче значення бібліотеки 

у формуванні толерантності і 

духовності суспільства 

2009 51 110 2,1 

65 78.34 
Обласний форум сільських 

бібліотекарів Кіровоградщини 
2010 145 310 2,1 

  Всього   12156 22281 1,8 
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С. Ратушна, 

бібліотекар І категорії 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Соціокультурна діяльність як основний напрямок просвітницької 

місії бібліотеки 
 

Одним з найважливіших напрямків роботи бібліотеки є соціокультурна 

діяльність, успішність якої впливає на її популярність. Бібліотеки постійно розвивають 

партнерські стосунки з громадськими організаціями та творчими спілками, установами, 

що працюють у галузях освіти, культури і дозвілля, соціального захисту населення. 

Заходи, що проводяться в бібліотеках системи визначаються різноманітною тематикою: 

серед них літературні та історичні вечори, лекторії, усні журнали, презентації виставок, 

бесіди, коментовані перегляди літератури, мультимедійні презентації, флеш-моби, 

квести. 

Протягом року бібліотеки активно сприяли підтримці української державності, 

впровадженню народних свят, звичаїв, вихованню національних почуттів, збереженню 

та популяризації української культури, історичної та духовної спадщини народу. 

Форми роботи були різноманітними і пов’язані з популяризацією української книги. 

Зокрема, бібліотеки провели комплекс заходів до Дня Соборності України: 

літературно-поетична година „У єдності сила народу!”, історичний кросворд „Україна”, 

книжкова виставка „Соборність України: погляд в історію” (Олександрійська районна 

ЦБС); до Дня Незалежності України та Дня Державного прапора: патріотичні години 

„Жовто-блакитні крила незалежності” (Олександрійська районна ЦБС), „Моя країна – 

незалежна Україна” (Кіровоградська МЦБС), „У синім кольорі була ознака миру, а в 

жовтому – народ плекав велику віру” (Гайворонська ЦБС). 

Низку змістовних заходів для місцевих громад проведено до Дня Конституції 

України, Дня української писемності та мови. 

Відродження України, її духовності неможливе без звернення до творчої 

спадщини Т. Г. Шевченка, якому бібліотеки присвятили книжкові виставки „Ми чуємо 

Тебе, Кобзарю”, „Світлиця Шевченкового заповіту”, „Пророк і геній України”, 

тематичні вечори „Народи і віки не раз іще згадають”, „Слово Кобзареві”, „Перед 

пророком голову схиляю”, літературні години, перегляди літератури. 

2012 рік – це рік 100-річчя від дня народження М. Стельмаха, 100-річчя від дня 

народження А. Малишка, 110-річчя Ю. Яновського, 115-річчя Є. Маланюка та 115-

річчя І. Микитенка. В бібліотеках області ці дати знайшли відображення в 

багаточисельних заходах з популяризації їх творчості. 

Зважаючи на проблему читання, яка існує в Україні та світі, бібліотекарі 

Світловодської та Новоукраїнської ЦБС організували флеш-моби „Читати – це модно, 

книги – це круто”. Головною метою акції було привернути увагу людей до книги, 

читання та бібліотеки, показати ті можливості, які на сьогоднішній день має сучасна 

книгозбірня, що цікавого може запропонувати вимогливому користувачеві. 

Працівники бібліотек Олександрівського району організували рекламні заходи із 

циклу „Розповімо усім про себе”. Проводились презентаційні дні бібліотек у 

навчальних закладах, організаціях та установах. Працював літній читацький майданчик 
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„Літо з книгою” – на майданчику працювала читацька альтанка „Знайки і Незнайки в 

книжковому містечку”, читацький паркан „Суперкниги для суперчитачів”, ігрова 

палатка „Золотий ключик”, книжковий місточок „Книга - для навчання, книга - для 

дозвілля”. Також бібліотека підготувала підвісну вертушку „Нові послуги”, рекламну 

експозицію „Дощ літературних новинок”, стенд-ширму „Сім причин відвідати 

бібліотеку”. 

Кіровоградська міська ЦБС організувала акцію „Прочитаю книжку ляльці”, що 

проходила під час літніх канікул. Батьки мали змогу залишати дітей в бібліотеці, де 

знайшлося заняття до душі кожному: можна було помалювати, пограти в настільні ігри, 

а головне, усамітнившись в „куточку малюка” (куди вхід дорослим суворо 

заборонений), почитати книжку улюбленій ляльці. Бібліодесант „Разом з книгою 

відкриваємо світ”, під час якого бібліотекарі і волонтери завітали до дитячого садочка 

та розповсюдили серед дошкільнят, а також їхніх батьків закладки про користь 

сімейного читання, листівки-запрошення до бібліотек, провели флеш-моб „Найстаріша 

книга моєї домашньої бібліотеки”. 

Одним з основних напрямів діяльності бібліотек області залишається 

краєзнавство – безцінна скарбниця історичного досвіду багатьох поколінь, всього 

найкращого, що у сфері матеріальної і духовної культури витримало випробування 

часом. Воно є своєрідним містком, яким поєднує покоління минулі з поколінням 

сьогоднішнім і майбутнім. 

Бібліотеки позиціонують себе як культурно-просвітницькі центри, ведуть 

пошукову роботу про історичне минуле та сьогодення сіл і міст, а знайденими 

матеріалами поповнюється банк даних „Історія нашого краю: факти відомі і невідомі”, 

тематичні папки „Історія села. Факти. Спогади. Імена.”, які створені в багатьох 

бібліотеках області, літописи своїх населених пунктів: „Історія рідного краю”, 

„Краєзнавчі сходинки”, „Історія рідного села”, „Пізнай свій край і себе в ньому”. 

Привертають увагу користувачів книжково-ілюстративні виставки-панорами, 

виставки-вернісажі, виставки-презентації про історію та сьогодення рідного краю, 

зокрема: „Люби і знай рідний край”, „Події і люди в житті краю”, „Їх імена на карті 

Кіровоградщини”, „Земле моя – ім’я твоє Кіровоградщина”, „Чарівний край у центрі 

України”, „Мій край – перлинка України”, „Куточок раю на землі – Кіровоградщина 

моя”. 

У Вільшанській ЦБС оформлена музейна кімната, яка налічує понад сто 

експонатів. Вона постійно поповнюється новими предметами і служить гарною базою 

для проведення краєзнавчих та народознавчих заходів. 

У Кіровоградському районі (Грузьківська сільська бібліотека) продовжує 

працювати музей історії села, де зібрано багато цікавих матеріалів і тематичних папок. 

Кіровоградщина увібрала в себе стільки історичних подій, що не одне покоління 

вчених буде досліджувати її скарби. Слава про битву на Синіх Водах ( 

Новоархангельщина) все далі розходиться за межі області, за межі України. В жовтні 

2012 року відбулося урочисте відкриття білборду на місці колишньої битви в далекому 

1362 році. На великому щиті, на узбіччі дороги „Стрий – Кіровоград - Знам’янка” біля 

нового мосту через річку Синюха розміщено копію полотна видатного художника А. О. 

Орльонова „Князь Данило Острозький у битві на Синіх Водах” з коротким коментарем 

про цю історичну подію. В районній бібліотеці оформлено тематичну полицю „650 

років Синьоводській битві”. 
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Вже стало доброю традицією з нагоди святкування Дня міста Новоукраїнки 

проводити в бібліотеці тиждень краєзнавчої тематики. Користувачі ЦРБ стали 

учасниками краєзнавчої мандрівки „Подорож у рідне місто”, огляду літератури 

„Золотий Новоукраїнський краю”. 

Сільські бібліотеки традиційно беруть участь в проведенні свят села: „Село моє - 

життєве джерело”, „Моє рідне село - доброти і любові криниця” (Олександрійська 

районна ЦБС), „Наше село живе в кожному із нас” (Олександрівський район), „Село 

моє – колиска мого роду”, „Моє село, мій дім, моя столиця” (Новомиргородська района 

бібліотека). 

Бібліотеки області продовжують роботу з популяризації української культури, 

відродження національних традицій. Розширюючи знання користувачів про духовну 

спадщину свого народу, бібліотекарі проводили цикли заходів народознавчої тематики, 

присвячені релігійно-народним, різдвяно-новорічним та Великоднім святам тощо. 

До 1025-річчя хрещення Київської Русі в Онуфріївській районній бібліотеці 

проведена бесіда „Духовного причастя світлий шлях” та година духовності „В пошуках 

історичної істини”. 

Інформаційну подорож, спрямовану на виховання у молоді поваги до духовної 

спадщини українського народу, висвітлення історії християнства в Україні „Хрещення 

Русі: факти, версії” провела Ульяновська РБ. 

Рівень духовності визначається її ставленням до історії країни, народу, старшого 

покоління. Тема патріотизму завжди була в центрі уваги бібліотек області. Важливим 

моментом у роботі бібліотек з патріотичного виховання є популяризація літератури про 

Велику Вітчизняну війну. Бібліотеки провели комплекс заходів: книжкові виставки 

”Роки війни, століття пам’яті”, „Пам’ятаємо твій подвиг, солдате”, „Їх подвиг житиме в 

наших серцях”, „Шляхами Кіровоградської визвольної операції”; години пам’яті „Війна 

пройшлась по їхніх долях”, „Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих, хто не 

прийшов з війни”, „Відлуння вогняних років”, „Земний уклін тобі, солдате”, „За 

покликом серця”, „Бережімо світлу пам’ять про наших визволителів”. 

Вшануванню ветеранів Великої Вітчизняної війни, вихованню поваги у молоді 

до цієї категорії людей в бібліотеках області присвячені зустрічі ветеранів з молоддю 

„Жива пам’ять”, „Щоб пам’яті вогонь не згас”. Спогади очевидців, які на собі відчули 

усі лихоліття війни, вірші та пісні тих грізних років не залишали байдужими жодного з 

присутніх. 

Поважне місце відведено заходам, присвяченим жінкам, які зі зброєю і 

санітарною сумкою пройшли шляхами війни, а також вшануванню солдатських вдів: 

зустріч з ветераном-жінкою „У війни не жіноче обличчя, в Перемоги жіноче ім’я” 

(Гайворонська ЦРБ), літературно-музична композиція „Жіночі листи війни”, 

присвячена тяжкій долі жінок-солдаток, матерів, коханих, та огляд книжкової виставки 

„Вони наближали Перемогу” (Кіровоградська МЦБС). 

Залучаючи молодь до читання літератури воєнно-патріотичного змісту, у т.ч. 

художньої літератури, бібліотекарі ставили за мету виховання почуття патріотизму, 

громадянської відповідальності за долю України, поваги та гордості за її визволителів. 

Щорічно в Україні відзначається День Партизанської слави. Бібліотек провели 

години історичної пам’яті „Вітчизни вірні сини”, „Пам’ять про нескорених”, „Полум’я 

партизанських вогнищ”, розгорнули книжкові виставки: „Роки партизанської слави”, 
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„Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів”, „Діти - партизани в роки Великої 

Вітчизняної війни”, „Партизанська слава повік не померкне”, „Бійці тихого фронту”. 

Голованівська районна бібліотека провела героїко-патріотичне читання 

„Голованівщина партизанська”, під час якого мова йшла про відому з історії підпільну 

партизанську організацію „Спартак”, яка діяла на території району. Минуло багато 

років, але велич подвигу юних патріотів будуть для прийдешніх поколінь постійним 

прикладом синівської вірності Вітчизні. 

До 70-річчя насильницького вивезення мирного населення з території 

окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни в 

Олександрівській бібліотеці зробили викладку літератури „Остарбайтери 

Олександрівського району – раби гітлерівського рейху” та проведено годину пам’яті 

„Украли в нас молодість, забрали і старість...”. Відбулися інформаційні години за 

матеріалами краєзнавчих видань „Долі остарбайтерів”, „Українські остарбайтери: 

повернення історичної правди”. Присутні на заході почули правдиві розповіді про 

поневіряння остарбайтерів на чужині, про голод, непосильну для підлітків роботу, про 

тугу за Україною. 

Серед розмаїття дат і подій минулого року гострим болем в душах українців 

залишається голодомор 1932-1933 років. Відновлення історичної правди є 

громадянським та патріотичним обов’язком українців перед пам’яттю загиблих і має 

стати попередженням для сучасних та майбутніх поколінь.  

Бібліотеки провели значну роботу щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 років. Серед заходів — розгорнуті книжкові виставки „Голодомор: 

невиплакані сльози України”, „Геноцид українського народу”, „Голоси із 33-го”, 

„Спинися, голову схили, в пам’ять жертв безкровної війни”, „Колоски пам’яті”, „Не 

згасне свічка скорботи”, „Вклонімося трагічним тим рокам”, години спілкування 

„Скорботні сторінки достовірної народної пам’яті”, зустрічі з очевидцями тих 

трагічних подій. 

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 23-ї 

річниці виведення військ колишнього СРСР з демократичної республіки Афганістан в 

бібліотеки області провели уроки мужності „Афганський синдром через призму років”, 

„Трагедія і доблесть Афгану”, „Жорстокі жорна неоголошеної війни”, годину-реквієм 

„Час і досі не загоїв рани”, „Тюльпан афганської війни” (Олександрійська ЦРБ), 

годину-спомин „Ми будемо довго пам’ятати і вам забути не дамо” та годину-роздум 

„Афганістан...Ти в наших думках, як птиця в польоті. Ти в наших серцях, затихлих в 

скорботі” (бібліотеки Новоукраїнського району). 

Однією з важливих ланок національної системи виховання є формування 

екологічної культури, гармонійних відносин людини з природою. Проблеми 

дбайливого ставлення до природи, охорони навколишнього середовища, поліпшення 

екологічної ситуації останнім часом стали надзвичайно гострими і актуальними і тому 

постійно знаходяться в полі зору майже всіх бібліотек області. Заходи, що пропонували 

бібліотеки своїм користувачам і мешканцям регіонів, сприяли екологічній просвіті, 

вихованню екологічної культури, оволодінню знаннями про збереження і поліпшення 

навколишнього середовища. 

Бібліотеки Новгородківського району провели до Дня Довкілля екологічні 

бесіди „Нам чиста потрібна планета”, оформили книжкові виставки „Охорона природи 

– справа твоя, моя, наша”, „Пам’ятай про землю”, спільно з учасниками екологічного 
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центру „Паросток” провели низку масових заходів, спрямованих на активізацію 

природоохоронної роботи, боротьбу за збереження довкілля, зокрема, експедиції зі 

збору та вивчення інформації про загадкові та цінні місця за червонокнижною флорою і 

фауною. 

На виконання державної програми 2006-2020 рр. „Питна вода в Україні”, 

працівники Голованівської районної бібліотеки провели для своїх користувачів годину 

екологічної інформації „Чиста вода та перспективи її збереження в Голованіському 

районі”, а до Всесвітнього Дня охорони навколишнього природнього середовища 

традиційно проводять екологічну акцію „Зроби чистішим рідне місто”. 

Бібліотекарі Олександрівського району під час проведення свят на лоні природи 

організували роботу „зелених” читальних залів: екотуристична екскурсія „Перлинко, 

скажи свою адресу”, краєзнавчий марафон „Люблю над Тясмином своє село зелене”, 

подорож на екологічному диліжансі „Зелені надії нашого села”. 

Однією з інноваційних форм роботи бібліотек Олександрівського району є 

цільова комплексна програма „Зона краси - зона турбот” (екологічний центр): 

впровадження в практику роботи бібліотеки таких нетрадиційних форм, як „зелений 

куточок”, інформаційна служба „Екосвіт”, стендова презентація „Травознай”, День 

поля, літературний хіт-парад кімнатних рослин. Також у програмі центру - студія 

літературно-екологічного дизайну, екологічна альтанка („зелена” бібліотека на лоні 

природи), зона спілкування домашніх господарів „Без ГМО”, літературна зелена 

аптечка „Зелені лікарі”, дегустаційний літзал „Вітамінка”, „ІНФО-„зелена” лікарня”, 

екологічний круїз „Екокарта мого села”, літературний хіт-парад лікарських рослин „З 

природою живи у дружбі, і вона буде тобі у службі”, спільно з владою та громадою 

створюється громадський центр „Екологічні ініціативи”. 

Щорічно восени проводяться дні фітоморальності „Зерна квітів з зернами 

любові нехай у кожнім серці проростуть”, під час яких визначається „Краще квітуче 

подвір’я”, господарі обмінюються саджанцями та насінням, оформлюють виставки 

квіткових композицій, фото та ілюстрацій, діляться успішними методами вирощування 

квітів; звучать вірші та пісні про квіти у виконанні друзів бібліотеки. 

Червоною стрічкою екологічного набату залишається Чорнобильська 

катастрофа. Щорічно напередодні цієї дати в бібліотеках проводяться вечори пам’яті і 

тривоги, зустрічі з ліквідаторами ЧАЄС. 

Бібліотекарі Онуфріївської РБ взяли участь у засіданні круглого столу 

„Проблемні питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЄС, та визначення шляхів їх вирішення”. Роз’яснення, консультації та необхідну 

інформацію присутнім ліквідаторам-чорнобильцям надали представники районних 

соціальних служб. 

2012 рік був насичений багатьма спортивними подіями, такими як ЄВРО-2012, 

Лондонські літні Олімпійські ігри. Дані події вплинули суттєво і на планування роботи 

бібліотек. У період проведення ЄВРО-2012 для користувачів бібліотек 

організовувались різноманітні заходи інформаційного, освітнього та пізнавального 

характеру, на яких відбувалось знайомство з країнами-господарями чемпіонату та 

країнами - учасницями, історією олімпійського руху, досягненнями спортсменів. 

Розширенню знань користувачів про європейські країни та Європейський Союз 

присвятили низку заходів бібліотек області. Резонансним став традиційний „Фестиваль 



115 

 

Європейських країн” у Новоукраїнці. Організатором свята стали перший в районі 

шкільний європейський клуб „Веселка” та районна бібліотека.  

Можна стверджувати, що сьогодні тема здорового способу життя, культури 

здоров’я є актуальною і цікавою для користувачів. 

Залучення молоді до здорового способу життя – одне з найважливіших 

напрямків роботи бібліотек. Публічні бібліотеки області у своїй діяльності 

орієнтуються на формування принципів здорового способу життя, розповсюдження 

знань про підтримку та відновлення фізичного, психічного та духовного здоров’я та 

створення в стінах бібліотеки виховної, психологічно сприятливої, доброзичливої 

атмосфери. 

Враховуючи те, що 2012 рік оголошено Роком спорту та здорового способу 

життя, та в рамках обласної акції „За здоровий спосіб життя”, бібліотекарі 

координують роботу з обласним центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, 

медичними працівниками, Товариством Червоного Хреста, продовжують поширювати 

серед молоді знання щодо формування здорового способу життя, про СНІД, 

наркоманію, куріння, про їх загрозу здоров'ю людини. 

 Новоукраїнська РБ продовжувала працювати над реалізацією проекту 

„Містечко майбутніх мам”. До участі в проекті залучалися нові учасники та 

запрошувалися молоді мами першого етапу. Для них в читальній залі постійно діє 

виставка матеріалів за темою проекту, яка постійно доповнюється та оновлюється. 

З метою забезпечення права молодих громадян на інформацію 8 районів області 

в партнерстві з Обласною інформаційною службою з актуальних питань жіноцтва взяли 

участь в реалізації проекту „Турбота про жінку – впевненість у майбутньому” в рамках 

програми „Здоров’я жінок України”. В бібліотеках були відкриті інформаційні 

майданчики „Майбутнє варто планувати”. 

Проводяться бесіди та інформаційні години для того, щоб молоді люди, 

подружні пари на основі наданої інформації прийняли правильні і виважені рішення 

стосовно збереження власного репродуктивного здоров’я та профілактики інфекційних 

захворювань. 

2013 рік проголошено роком фізичного здоров’я та екології. Бібліотекарі нерідко 

виступали ініціаторами акцій з благоустрою та озелененню міста, брали участь у 

розробці і реалізації цільових комплексних програм в регіонах, а саме: „Тебе природа 

чекає не тільки в гості”, „Земля – наш дім, де ми живемо”, „Хай радістю наповниться 

душа твоя, Земле”, „Природа просить захисту” (мета: виховання гуманної, соціально-

активної особистості, яка здатна любити і розуміти природу). 

Розбудова в Україні демократичної держави потребує виховання 

правосвідомості, формування правової культури громадян. 

Бібліотека – один із найбільш доступних центрів правової освіти населення. З 

метою підвищення рівня правової культури, розширення кругозору, розвитку 

ініціативи і активності, а також широкої популяризації правових знань, юридичної 

літератури серед різних верств населення на базі управління юстиції та Бобринецької 

районної бібліотеки створено спільний Клуб за інтересами „Правова планета” , 

правовий лекторій „Феміда” у Новоархангельській РБ, службу правової орієнтації „Мої 

права - моя фортеця” в Олександрівській РБ. 

Новоукраїнська РБ спільно з районним управлінням юстиції провела тренінг 

„Влаштовуємося на работу” (в рамках правозахисної програми для молоді з 
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інвалідністю „Хочу працювати!”, яку реалізовує громадська організація „Турбота” за 

підтримки проекту ПРООН „Розвиток громадського суспільства”). В ході тренінгу 

присутні ознайомилися з ефективними методами пошуку роботи, складали резюме і 

проходили віртуальну співбесіду, почули ефективні поради для успішного 

працевлаштування. 

Традиційними стало проведення тижня права та акції „16 днів проти 

насильства”. 

При Новоукраїнській РБ працює Громадська приймальня для малозабезпечених 

верств населення. Спеціалісти юстиції надають відвідувачам консультації з правових 

питань щодо житлового та пенсійного законодавства, вирішення трудових спорів, 

оформлення документів при виході на пенсію, оформлення спадщини та інше. 

 Щомісячно Новоукраїнська РБ проводить бібліотечні дні в міській раді. 

Протягом року працівники міської ради брали участь у годинах повідомлень: 

„Культура. Освіта. Читання.”, „Пенсійна реформа: нові програми уряду”, „Інформація 

органів влади для громадян”, „Права жінок: зміст, стан та перспективи розвитку”, 

„Права молодих фахівців”. 

Бібліотеки області беруть активну участь в соціальних програмах і проектах 

регіонів. Для громадян старшого віку в рамках програми з соціального захисту 

створюють інформаційно-консультативні центри „З турботою про старше покоління”, 

бази даних “Все про пенсії”, випуски інформаційних повідомлень „Актуальна тема” (за 

сторінками періодичних видань), інформаційні листки „І на пенсії є життя”, буклети 

„Вихід на пенсію – привід для творчості”, роблять огляди статей з періодичних видань 

„Юристи відповідають”. 

Досить ефективними були: інформаційно-тематичні години, прес-інформаційні 

повідомлення „День усиновлення – свято України”, „Знання і повага прав людини – 

шлях до взаєморозуміння”, „Турбота про всіх і кожного”, „Виховання толерантності 

поведінки”, „Підліткова злочинність: хто винен?”, „Чи поважають права дитини у 

вашій сім’ї”, „Взаємини в сім’ї”. 

Бібліотеки вносять свій посильний внесок у процеси соціокультурної 

реабілітації громадян, які мають інвалідність. Користувачі з обмеженими фізичними 

можливостями отримують інформацію в дистанційному режимі – за місцем 

проживання (волонтери відвідують користувачів з обмеженою мобільністю, 

цікавляться їхніми запитами і знаходять відповіді на їх запитання в Інтернеті та 

друкованих джерелах).  

Районні бібліотеки взяли участь у реалізації обласного проекту „Регіон, що 

навчається”, який передбачав організацію Вищої народної школи. Її мета та завдання - 

створення умов та організація безперервної освіти дорослого населення задля 

долучення їх до активного суспільного життя, сприяння покращенню якості та 

активності життя, підвищенню ролі в суспільстві, можливість розширення спілкування 

та допомога у вирішенні багатьох проблем самотніх людей. 

Проблеми сім’ї і виховання дітей знаходяться в центрі уваги бібліотек. 

Сім’я - це школа людських взаємин, де людина з перших кроків свого життя 

засвоює систему моральних цінностей, норми поведінки, культурні традиції свого 

народу. Особлива увага звертається на багатодітні родини. В бібліотеках 

організовуються книжкові виставки-поради: „Батьківський всеобуч”, „Сім’я. Дім. 

Побут. Дозвілля.”. 
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В Олександрійській ЦРБ з нагоди святкування Міжнародного дня сім’ї відбувся 

семінар „Ціннісні орієнтири сучасної української сім’ї”, день сімейного відпочинку „У 

ніжній долоні тепла і любові”. Проведене разом дозвілля допомагає зміцнити стосунки 

в сім’ї між батьками і дітьми. 

Традиційними стали заходи до Дня матері, Дня батька, Дня усиновлення. 

До Дня Святого Миколая проведено акцію „Щоб іграшка принесла дитині 

радість” в Олександрійській РЦБС, в ході якої зібрано близько 100 м’яких іграшок та 

передано вихованцям школи-інтернату  

Робота бібліотек області постійно спрямовувалась на задоволення інтересів 

читачів, сприяла збагаченню духовного життя користувачів, розвитку їхніх творчих 

здібностей. Насамперед - це клуби за інтересами та читацькі об’єднання. Саме в них 

люди знаходять своїх однодумців, саме тут вони можуть повністю реалізувати свій 

творчій потенціал. 

У Новоукраїнській районній бібліотеці щомісячно проводяться зустрічі Клубу 

інтелектуальних ігор, „Що? Де? Коли?”, „Брейн-ринг”, „Своя гра”. Команди 

інтелектуалів змагаються за звання найбільш ерудованого. 

Активно працює клуб “Співрозмовник”, учасниками якого є представники 

місцевої громади різного віку, працюючі і безробітні, службовці і студенти.  

Продовжує роботу клуб „Друзі”. Заняття проводять волонтери корпусу Миру, 

які навчають англійській мові, знайомлять з культурою, побутом США. 

У вересні проведено „Бібліоніч”, яка пройшла під девізом „Ночь. Улица. 

Фонарь... БІБЛІОТЕКА”. 

Клуб спілкування „Ровесник” (Вільшанська РБ), „Співрозмовник” та 

„Книголюб” (Світловодська ЦМБ) згуртували підлітків та молодь, зацікавлених 

книгою, читанням, небайдужими до всього оточуючого, тих, котрі окрім навчання 

виявили бажання підвищувати свій культурний рівень, розкривати потенціал своїх 

творчих здібностей. 

Клуб „Ділова жінка” (Вільшанська ЦБ) згуртував жінок, які займають певний 

соціальний статус в суспільстві. Метою клубу є виявлення проблем, потреб і запитів 

жіноцтва району, інформування з соціальних, правових, економічних питань, 

проведення просвітницької та дозвільної роботи з жінками, підвищення самосвідомості 

жінок, їх соціального статусу. Тут вони поєднують свої суспільні і особисті інтереси, 

завжди знаходять теми для дискусій, обміну думками та життєвим досвідом. Теми, що 

виносяться на обговорення здебільшого стосуються стану жінки в суспільстві. 

Постійним напрямком роботи бібліотек області є виховання інтересу. Цікавими 

та повчальними були заходи під час Всеукраїнського тижня дитячого читання, в рамках 

національного проекту „Україна читає дітям”. 

В рамках акції „Бібліотека без канікул” в бібліотеках області проведено цикл 

заходів для учнів, які відпочивали в оздоровчих таборах. 

У бібліотеках Олександрівського району пройшла акція просування книги і 

читання „Іскра читання не згасне”. Майже всі бібліотеки відгукнулися на почин 

районної бібліотеки проведенням заходів: бібліографічного ревю „Побудь годинку з 

книгою щодня”, книжкові розвали „Книги на всі випадки життя”, бібліотечного кола 

„Читай про рідний край”. 
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Діяльність бібліотек спрямована на пізнання, творчий розвиток особистості, 

навчання та дозвілля через заходи, здатні викликати інтерес до спільного читання, 

спільного інтелектуального дозвілля всіх членів родини. 

Бібліотека важлива ланка людської цивілізації і є показовим елементом 

прогресу, його незмінним джерелом. Щоб відповідати цьому призначенню, треба бути 

на рівні часу і технологічно, і матеріально, і морально. Від якості роботи бібліотеки 

залежить якість поколінь - як сучасного, так і прийдешнього. 



119 

 

До 115-річчя заснування ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 
 

 

О.Гаращенко, 

директор КЗ «Обласна універсальна  

наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» 

Заслужений працівник культури України 

Кавалер ордена княгині Ольги III ступеня 

 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. 

Чижевського: еволюція простору 

 

 

 
 

 

Коротка історія бібліотеки 

 

Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського заснована 2 лютого (15 лютого за 

старим стилем) 1899 р. як Єлисаветградська громадська бібліотека. Визначна роль у 

становленні бібліотеки належить її засновникам: місцевому нотаріусу 

А.Ф.Якубовському, земському гласному, голові земської управи, літератору 

П.О.Зеленому та П.З.Рябкову, міському землеміру, просвітнику, культурному діячу. 

У 1920 р. бібліотека набула державного статусу, а у 1926 р. – присвоєне ім’я 

Н.К.Крупської. 

У 1939 р. утворена Кіровоградська область і Державна Єлисаветградська 

громадська бібліотека імені Н. К. Крупської почала функціонувати як обласний заклад. 

У 1992 р. бібліотеці, за ініціативи доктора філологічних наук, професора 

Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Леоніда 

Куценка та колективу бібліотеки присвоєне ім’я земляка Д. І. Чижевського, видатного 

українського культуролога, літературознавця. 

 

Інформація про приміщення бібліотеки 

 

Перше приміщення, в якому знаходилася бібліотека, – це будинок Бардаха на 

вул. Дворцовій.  
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Будинок Бардаха. Фото 2009 р. 

 

У 1900 р. бібліотека переїхала до будиноку купця С. К. Остроухова на розі 

вулиць Великої Перспективної та Петровського (нині вул. Т.Шевченка). Цю будівлю 

купець заповів місту. В роки Другої Світової війни будинок було зруйновано. 

 

  
Будинок С. К. Остроухова. Фото 1920 р. 

 

У 1920 р. бібліотека переїхала у колишній приватний будинок І. Марущака на 

вул. Інгульській (нині вул. Декабристів, 5). Він побудований у 1880-1890 роках за 

проектом невідомого архітектора на кошти колишнього земського гласного Івана 

Марущака у стилі еклектики з використанням форм архітектурного стилю бароко. 

Початкове функціональне використання: перший поверх – торгові приміщення, другий 

– житлові.  

 
Будинок І. Марущака. Фото 2009 р. 
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Основний об’єм будівлі двоповерховий, бокові крила з дворового фасаду – 

триповерхові. План має складну форму, яка нагадує літеру „П” зі зрізаним кутом. 

Планування – коридорно-анфіладне. 

Об’ємно-просторова композиція будівлі створена за допомогою двох 

рівнозначних за архітектурним рішенням фасадів, які розміщені перпендикулярно один 

до одного та пластично поєднуються циркульним у плані еркером. Міжповерховий 

карниз ділить будівлю на два яруси. 

 Перший ярус будівлі дещо стриманий за своїм декоративним вбранням: 

вертикальне членування – рустовані лопатки – підкреслюють наявність декількох 

входів у будинок, ритмічні прямокутні вікна, міжвіконні простори заповнені 

пілястрами з рівною площиною. 

Другий ярус більш насичений декоративним вбранням. Прямокутні двері та 

віконні отвори у вигляді біфорія, об’єднані декоративними розірваними трикутними 

сандриками з картушами, підкреслені лиштвою у вигляді пілястр зі стилізованими 

коринфськими капітелями. Вікна прикрашають прямокутні та трикутні, оздобленими 

сухариками сандрики, які спираються на кронштейни. У підвіконні ніші встановлені 

прямокутні плитки, оздоблені орнаментом. Балкони огороджені балюстрадою. 

В кутовій частині на перехресті двох головних фасадів влаштовано круглий 

еркер. В еркері вікна із завершенням у вигляді підпружних арок, оздоблені лиштвою та 

стилізованим замковим каменем у вигляді голови лева. Еркер завершує високий купол 

у вигляді шолому зі шпилем. У куполі влаштовані вікна у формі овалу, оздоблені 

лиштвою та стилізованими лавровими вінками. 

Під еркером, у зрізаному куті, влаштовано один з парадних входів, підкреслений 

масивними фігурними рустами. 

Вінчають будівлю профільований карниз великого виносу, який підпирають 

ліпні декоративні кронштейни та парапет у вигляді цегляних стовпчиків, між якими 

влаштовано металеву огорожу. Особливу виразність силуету будівлі надають аттики з 

на півциркульними завершеннями та слуховими отворами овальної форми. 

Декоративне оздоблення дворового фасаду просте та лаконічне: над віконними 

прямокутними отворами перемички прикрашають замкові камені та карниз, оздоблений 

зубчиками, що завершує будівлю. 

У 2007 році розпочато реставраційні роботи по відновленню екстер’єрів будівлі 

з розчисткою фасадів від нафарбованих нашарувань, відновленням втрачених балконів, 

дверних та віконних отворів з вул. Дворцової та вул. Декабристів, ремонт інтер’єрів з 

відновленням пошкодженого декору. 

Своїм декоративним оздобленням будівля складає художню цінність і є одним з 

архітектурних зразків міського помешкання кінця ХІХ століття. 

Будинок як „пам’ятка архітектури місцевого значення” був взятий на державний 

облік рішенням Кіровоградського облвиконкому від 27 серпня 1982 року №375, 

затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 

2004 року №792-р.  

 

Вагомою подією для бібліотеки початку 1980-х рр. стало будівництво та переїзд 

у нове приміщення на вул. К. Маркса, 24 (нині – Велика Перспективна). 
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Сучасна будівля Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського збудована у кінці 

1970-х рр. на розі вулиць Карла Маркса (нині вул.Велика Перспективна) і Гагаріна. 

Бібліотеку відкрито для користувачів у новому приміщенні відповідно до рішення 

Кіровоградської міської ради народних депутатів № 636-а від 5 липня 1982 р. „Про 

затвердження акту державної комісії на введення в дію обласної бібліотеки на 1 млн. 

250 тис. томів у м. Кіровограді”. 

 

 
Сучасна будівля бібліотеки. Фото 2010 р. 

 

Будівля чотирьохповерхова з цокольним поверхом та підвальними 

приміщеннями. У бібліотеці передбачено приміщення для різних відділів, 

книгосховища, універсальні і спеціалізовані читальні зали, кімнати для групових 

занять, лабораторні, службові, побутові приміщення. Заклад має лекційний зал на 150 

осіб. Кілька кімнат відводиться для реставрації і гігієни книг. Книги зі сховищ на 

абонемент і до читальних залів подаються спеціальними вантажними ліфтами. 

Стіни бібліотеки цегляні, облицьовані інкерманською плиткою. 

Проект розроблений Кіровоградською філією інституту „Укрміськбудпроект”. 

Головний архітектор проекту А.Гурбо, головний інженер А.Задніпряний. 

 

Основні характеристики бібліотечного приміщення: 

 

- площа бібліотеки – 7 854,10 м
2
; 

- наявність читального залу – 9 (380 місць); 

- наявність виставкових залів – відсутні (трансформуються з приміщень 

читального залу, абонементу та коридорних приміщень); 

- стан опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, електричної 

мережі – задовільний; 

- технічний стан будівлі – потребує капітального ремонту. 
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Відділ технічної літератури. Фото 1985 р. 

 

 
Відділ виробничої та природничо-наукової літератури. Фото 1994 р. 

 

 
Відділ документів із економічних, технічних та природничих наук. Фото 2013 р. 

 

 
Читальна зала. Фото 1986 р. 
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Читальна зала. Фото 2012 р. 

 

 
Читальна зала. Фото 2013 р. 

 

 
Відділ рідкісних та цінних видань. Фото 2013 р. 

 

 
Відділ абонемента: дитячий куточок, 2013 р. 
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Інтернет-центр. Фото 2012 р. 

 

 

Список використаної літератури 

 

- Бібліотека – свідок і творець історії краю / 110- річчю заснуванню 

Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського 

присвячується. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2009. – 182 с.: іл. 

- Для вас, книголюби// Кіровоградська правда .- 1978.- 16 квітня. 

- Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. 

Чижевського (До 100-річчя заснування першої громадської бібліотеки в Єлисаветграді). 

– Кіровоград, Центрально-Українське видавництво, 1999. 

- Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека імені Д. І. 

Чижевського. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ – Назва з екрана. 

- Контракты на наем квартир в доме бывшем Остроухова.- Ф. 78, оп. 4, спр. 

323, арк.53. 

- О содержании и ремонте бывших домов Остроухова, пожертвованных с 

благотворительной целью.- Ф. 78, оп. 4, спр. 344. 

- О содержании и ремонте дома бывшего Остроухова. – Ф. 78, оп. 4. спр. 336. 

- Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського: Буклет. – 

Поліграф-Сервіс, 2010. 

- Покотило В. Гвоздецький В. Бомба // Кіровоградська правда .- 1978.- 7 

квітня. 

- Роки. Події. Люди: З історії становлення Кіровоградської обласної 

бібліотеки для юнацтва ім. О.М. Бойченка. – Кіровоград: КП «Поліграфія», 2010. – 

с.16-18. 

- Скарбниця знань: Бібліографічний покажчик. До 110 річчя заснування 

Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського: 1899-

2009.- Кіровоград, «ПОЛІМЕД-Сервіс».- 79с. 
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О.Гаращенко, 

директор КЗ «Обласна універсальна  

наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» 

Заслужений працівник культури України 

Кавалер ордена княгині Ольги III ступеня 

 

Сторінки історії бібліотеки. Рік 1913 
 

 

1913 рік був улюбленим роком для порівняння економічних показників в 

радянській навчальній програмі та в наукових працях радянських вчених. В 1913 році 

Російська імперія досягла піку своєї могутності і найкращих макроекономічних 

показників. Саме 1913-й рік можна вважати останнім роком безроздільного правління 

золотого стандарту, коли держава гарантувала забезпечення золотом випущених в обіг 

грошей і встановлювала тверду й незмінну відповідність національної грошової 

одиниці певній (чітко визначеній) кількості золота. Перша причина посилань на 1913 

рік при порівнянні показників економічного розвитку країни ґрунтується на тому, що 

це був останній передвоєнний рік, в якому жила країна. Це — час найвищого, 

останнього зльоту дореволюційній Росії, яка зачепила всі найважливіші сторони життя 

країни. Високими темпами йшов розвиток промисловості. За загальним обсягом 

промислового виробництва Росія займала п’яте-шосте місце у світі. Продовжувалося 

формування сучасної інфраструктури — шляхів сполучення, засобів зв'язку, кредитної 

системи. У сфері культури уряд докладав великих зусиль до подолання низького рівня 

грамотності. Витрати міністерства народної освіти зросли з 1900 року майже в 5 разів, 

склавши в 1913 році 14,6% бюджетних витрат.  

Початок двадцятого сторіччя вважався мало не золотим століттям, коли 

майбутнє видавалося тільки у рожевому світлі і обивателі мріяли про прекрасне 

майбутнє.  

Яким же було наше місто на початку ХХ століття? Ось як описує Єлисаветград 

Андрєєв П.Н., який займав посаду «заведующего конторою по экономическому 

исследованию района Юго-Западных железных дорог» в «Иллюстрированном 

путеводителе по Юго-Западной казенной железной дороге» у 1898 році:  

„Г. Елисаветград, ныне один из лучших и наиболее благоустроенных русских 

уездных городов; он даже может смело соперничать с многими губернскими 

городами. Елисаветград расположен на отлогих степных скатах долины р. Ингула; он 

хорошо обстроен; много больших домов, широкия улицы, сквер, парк, два бульвара, 

обсаженных белыми акациями, — все это придает городу далеко необычную для наших 

уездных городов внешность. Электрический трамвай, построенный в 1897 г. по 

американскому типу, столбы телефоннаго сообщения, значительное число магазинов, 

дополняют первое впечатление и убеждают приезжаго, что Елисаветград 

значительный центр и что здесь, люди живут культурную жизнью, не отставая от 

века. ” 

Населення Єлисаветграда на кінець 19 ст. складало за переписом 1897 р. близько 

61,5 тисячі жителів, а вже у 1913 році близько 76 тисяч. На 1000 жителів смертність 

складала 21, народжуваність – 40 чоловік. 

Сьогодні через сто років надзвичайно цікаво зазирнути в минуле бібліотечної 

справи в нашому рідному місті. Така можливість у нас є. Адже в 1913 році 
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підготовлений детальний звіт про роботу громадської біблотеки, який був 

надрукований в типографії І.К. Ліндера. Типографія знаходилась на вулиці Іванівській 

(сьогодні вулиця Чорновола) в будинку Зархе. Звіт зберігається в фондах бібліотеки, 

цей документ оминули революції, війни та ідеологічні „чистки”. Зараз на слуху такий 

усталений вираз — прозорість рішень влади. Але це виявляється і не новина для 

організації роботи в 1913 році. Всі доходи і видатки різноманітних державних установ з 

конкретним цільовим призначенням оприлюднювались в друкованих звітах, які 

надходили до бібліотечних фондів. Так якою ж була громадська бібліотека в 1913 році, 

в Єлисаветграді? Якими книгами і журналами поповнювались фонди, хто читав, що 

любили читати? На ці питання спробуємо знайти відповідь в тексті звіту.  

1913 рік був стабільним для Єлисаветградської громадської бібліотеки. .  

Напередодні першої світової війни Єлисаветград належав до економічно 

стабільних регіонів Російської Імперії це давало надію дирекції на позитивнее 

вирішення питання про будівництво спеціального приміщення для бібліотеки. Дирекція 

виступила з новим клопотанням перед міською управою про виділення ділянки у сквері 

напроти Земської управи. Клопотання до міської думи повинно було обовязково 

надійти разом з технічним планом та кошторисом. На початку травня 1914 року 

„вопрос о постройке собственного здания впервые поставлен на реальную почву.” 

Таким чином, бібліотека у 1913 році впритул наблизилась до будівництва свого 

приміщення на вулиці Петровського (нині Шевченка). В обласній універсальній 

науковій бібліотеці ім.Д.І. Чижевського зберігається план земельної ділянки виділеної в 

ті далекі часи під її забудову. 

У 1913 році бібліотеку відвідало 35911 читачів, видано 39914 книг. 

В звіті про роботу бібліотеки в 1913 році адміністрація бібліотеки відзначила, 

що ці результати підтверджують, що життя бібліотеки не стоїть на місці, а швидко 

розвивається, бібліотека стала установою, в існуванні та розвитку якої зацікавлено все 

більше населення, що і є метою її діяльності. Коштів на утримання установи хронічно 

не вистачало, тому в бібліотеці систематично проводились лотереї та благодійні 

вечори. До сторіччя з дня народження Т.Г.Шевченка дирекція бібліотеки прийняла 

рішення про придбання творів великого поета. 

Фінансовий звіт за 1913 рік вперше за час існування бібліотеки був укладений 

без дефіциту. Доходна частина складалась з членських внесків, плати за читання, 

штрафів, субсидії міської Думи, пожертв від різних установ, продажу каталогів і газет, 

платня за участь у вечорах, інше. Звичайно, головним напрямком витрат установи було 

комплектування бібліотеки новими книгами і журналами. Із звіту стає відомо, що книг 

придбано на 473 карб. 34 коп., а періодичних видань - на 435 карб. 5 коп.; Всього на 

суму: 908 карб. 39 коп. Крім того фонди бібліотеки розвивались за рахунок подарунків і 

пожертв. 

У 1913 році пожертвували такі видання: Варшавські Університетські вісті, 

Київські Університетські вісті, Хвиля Есперанто, Звіт Херсонської Громадської 

бібліотеки, Звіт Миколаївської Громадської бібліотеки за 1912рік, Звіт Одеської 

Громадської бібліотеки за 1912 рік, Записки Імператорського Харківського 

Університету, Звіт Катеринославської Громадської бібліотеки, Звіт Єлисаветградського 

біржового комітету, Відомості Харківського Технологічного Інституту Імператора 

Олександра III, Звіт Ростовської н/Д. безкоштовної Народної бібліотеки-читальні імені 

поета Кольцова, Лекції з питань створення світу і природознавства та багато інших. 
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 Всіх книг в 1913 році було придбано 545 прим. У 1913 р. купувалися книги 

випущені в 1912 р. У 1913 році у бібліотеку надійшли такі періодичні видання: Вісник 

Європи, Сучасний світ, Російська Думка, Російське Багатство, Історичний Вісник, 

Русская Старина, Вісник Знання, Російська Школа, Новий журнал для всіх, Вісник 

виховання, Театр і Мистецтво, Нива, Народний учитель, Книжковий літопис, Бюлетені 

літератури і життя, Новий схід, Вісник іноземної літератури, Сяйво, Заповіти, 

Сучасник, Для народного вчителя, Голос минулого, Навколо світу, Природа і люди, 

Сходи, Дороговказний вогник, Джерело, Юна Росія, Світлячок, Сонечко, Маяк, 

Світанок. 

Крім журналів бібліотека в 1913 р. отримувала наступні газети: 

Київська Думка, Російське Слово, Одеські Новини, Російські Відомості, Правда, 

Річ, День, Дер Фрейнд, Рада, Голос Півдня. 

Всього журналів у 1913 р. було виписано — 33, газет — 10, на суму 435 карб. 05 

к.; в 1912 р. всього журналів було виписано — 32, газет — 10 на суму 397 карб. 

Збільшення в 1913 р. кількості періодичних видань в фондах керівництво бібліотеки 

пояснює великим попитом на них серед читачів.  

Звіт надає повну, детальну інформацію і про читачів бібліотеки.  

У 1913 р. з числа всіх абонентів 51,8% складали чоловіки, а 48,2% — жінки. Як у 

групі чоловіків, так і в групі жінок переважали учні — 55,5%.  

У середньому за місяць читачі відвідували бібліотеку 2993 разів, вони 

прочитували за цей час 3326 книг. 

За кількістю виданих книг перше місце займає художня література, на другому 

місці періодичні видання, потім дитячі книги і книги з історії.  

Найменша кількість книговидач припадає на відділи географії та етнографії. 

Ревізійна комісія, яка працювала на загальних зборах, вважала за необхідне 

звернути особливу увагу на те, що у звітному році вперше поставлено питання про 

будівництво власної бібліотечної будівлі. Наші колеги в далекому 1913 були впевнені, 

що питання про спорудження будівлі близьке до реалізації. Ревізійна комісія зазначила: 

”Як члени суспільства, ми не можемо не висловити своєї щирої радості з цього приводу 

і не менш щирої подяки дирекції, а як члени ревізійної комісії закликаємо до винесення 

подяки і Загальним Зборам. Крім того Загальнім Зборам слід було б обрати комісію для 

пошуку коштів на спорудження будівлі”. Як уже згадувалось бібліотеку планували 

побудувати на вулиці Петровського (нині вул. Шевченка). Мрія здійснилась лише в 

кінці ХХ сторіччя. 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І. Чижевського отримала нове 

приміщення в центрі міста по вулиці Великій Перспективній, 24 в грудні 1982 року. 
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Актуальні питання, напрямки, форми… 
 

О.Ткаченко, 

заступник директора з основної роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Місце сучасної бібліотеки у системі масової комунікації  

або чи є наша бібліотека „Відкритою”? 

(про діяльність обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Д.І.Чижевського у 2013 році) 

 

Останнім часом ми дуже активно декларуємо нову парадигму бібліотечної 

роботи, говоримо про трансформацію бібліотечної діяльності задля покращення місії 

бібліотеки у системі масової комунікації, шукаємо свій шлях. Наскільки нам це 

вдається? Чи є наша бібліотека сьогодні „відкритою” у тому розумінні, який вкладаємо 

у нього не ми з вами, а наші читачі, відвідувачі? Аналізу нашої діяльності саме з такої 

точки зору я хочу присвятити свою традиційну звітну доповідь про роботу у 2013 році. 

Аналіз роботи бібліотеки останніх років засвідчує, що нового змісту і форм 

практичного втілення набуває масова робота бібліотеки як: 

- традиційні методи бібліотечної діяльності, спрямовані на популяризацію 

книги й читання; 

- канал комунікації, як точки доступу до світових інформаційних ресурсів та 

навчання роботі з новітніми засобами комунікації і сервісами; 

- засіб формування та реалізації інформаційних, освітніх, комунікаційних, 

культурних, пізнавальних, дозвіллєвих та інших потреб сучасних читачів (відвідувачів 

бібліотеки). 

Саме цим векторам у багатогранній діяльності бібліотек була присвячена і 

минулорічна міжнародна конференція „Трансформація бібліотечного простору – шлях 

до „Відкритої бібліотеки”, на якій вперше в Україні піднімалися питання не тільки 

функціональності бібліотечної роботи, але й реновації, оновлення будівель та 

приміщень сучасних бібліотечних закладів, зокрема, вперше нашими партнерами з 

кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури НУ Львівська 

політехніка розроблений проект реновації з розширенням функцій нашої бібліотеки. 

Цей проект можна вважати цілком футуристичним, але ми побачили думку „іншої 

сторони” - з боку сучаного користувача, заради якого ми, власне, і працюємо. 

Основними факторами, які визначають місце cучасної бібліотеки у системі 

масової комунікації є: 

- нове сприйняття ролі та розуміння місії бібліотеки у суспільстві; 

- глобалізація соціокультурних, економічних і політичних процесів; 

- трансформація системи ціннісних орієнтирів і потреб соціуму; 

- використання комп’ютерних технологій та інших новітніх засобів 

комунікації тощо. 

 

Певним чином ми можемо говорити сьогодні не стільки про трансформацію, 

скільки про модернізацію бібліотечної роботи. Останнім часом ми всі стаємо свідками 
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того, як зміюється візуальний простір оформлення масових заходів, виступи 

доповнюються мультимедійними презентаціями, модернізуються бібліотечні виставки, 

які ми представляємо на нашому сайті, але й досі майже єдиний відділ, який робить 

віртуальні виставки є відділ літератури з питань економіки, виробництва та 

природничих наук. Треба активніше розкривати наш фондовий потенціал на веб-

сторінці, адже цього вимагає наш час, коли віртуальний комунікаційний простір є 

засобом реклами закладу і його послуг, а також своєрідною ареною для проведення 

заходів інтелектуального та інформаційно-пізнавального характеру для широкого 

загалу. 

У минулому році спеціалізованими відділами бібліотеки проведено 2402 заходи 

з популяризації літератури та інших культурно – мистецьких заходів в рамках 

інноваційних проектів, що становить 214% виконання планових показників та на 147 

більше, ніж у 2012 році, це:  

- 396 виставок книг, календарів мистецтв, календарів ювілейних дат видатних 

постатей, відкритих переглядів; 

- 1599 активних форм масової роботи, з них: 186 літературних вечорів, 

творчих зустрічей, оглядів літератури з відео-переглядами, 241 екскурсія, 10 науково-

практичних читацьких конференцій та семінарів; 11 круглих столів; 77 лекцій у 

бібліотеці та за її межами на замовлення організацій; 51 презентація та прем’єра книги; 

17 днів інформації для спеціалістів різних галузей народного господарства; 413 

навчальних тренінги; 593 комплексних заходи з використанням новітніх технологій в 

рамках інноваційно – проектної діяльності інформаційно – ресурсних центрів; 

- 407 заходів в рамках роботи центрів та клубів. Проведено майстер-класи з 

різних технік, дні відкритих дверей та ін. 

Ці заходи відвідали 35475 громадян міста і області, що на 2764 більше, ніж у 

попередньому році. 

Ще у XIX столітті Мелвілл Дьюї визначив публічну бібліотеку як "народний 

університет". Сьогодні вона не тільки акумулює і поширює знання. Бібліотеки стали 

одним з основних елементів культурного життя місцевого співтовариства. Вони 

допомагають самовизначитися, відновити зв'язок з власною культурою. 

 

Перейдемо до аналізу виконання основних напрямків діяльності бібліотеки у 

2013році. Робота персоналу бібліотеки здійснювалась у напрямках:  

 

- Сприяння розвитку демократичного громадянського суспільства 

шляхом задоволення інформаційних потреб всієї громади та надання відкритого 

доступу до різних культур і знань. 

 

Роки Користувачі 

 

Відвідування Книговидача  Фонд 

бібліотеки 

2013 36815 187735 720358 788750 

2012 35757  184915  713222  784410 

2011 33023  184025  625022  780000 

  

Основні показники діяльності бібліотеки перевиконані і вони є найвищими за 

останні п’ять років. Показник реєстрації нових користувачів збільшився у порівнянні з 
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минулим роком на 1058 осіб і становить 103 % виконання плану. Це - нові користувачі 

(читачі), які раніше не були охоплені бібліотечними послугами: ті, хто прийшов до нас 

навчатися новітнім технологіям; ті, кого зацікавили наші чудові мистецькі 

фотовиставки і креативні виставки книг; ті, хто став учасниками багатьох майстер – 

класів з різних технік і видів декоративно - ужиткового мистецтва.  

За єдиною реєстрацією користувачів плановий показник виконаний на 114% і 

налічує 13659 осіб, що на 1610 більше, ніж у 2012 році. Тут ми спостерігаємо 

динамічний зріст. В першу чергу - це обумовлено великою кількістю різноманітних 

заходів, проведених бібліотекою, багато з яких вже стали системними і традиційними. 

Вперше за останні роки ми досягли показника видачі документів - 720 тисяч 

одиниць, який реально забезпечує виконання цього кількісного критерію для 

отримання відповідної І-ї категорії з оплати праці бібліотечних працівників.  

Таким чином, другий рік поспіль ми реально підтверджуємо усіма основними 

показниками нашої діяльності право на отримання відповідної категорії. 

Я вважаю, що саме активізація масової роботи та впровадження новітніх 

технологій спрацювали на підвищення іміджу нашої бібліотеки як соціокультурного 

феномену регіону. Ми спостерігаємо, як до бібліотеки поступово змінюється ставлення 

громадян, ламаються стереотипи щодо до традиційної бібліотеки. Підтвердженням 

цього є те, що наші відвідувачі вже не просто приходять на запрошення, але й чекають 

проведення нових заходів, телефонують і цікавляться, що нового буде у бібліотеці 

найближчим часом, заздалегідь питають про анонси виставок, заходів, конкурсів, акцій 

тощо. Це і приємно і відповідально одночасно. Ми маємо завчасно і ретельно 

готуватися, постійно підвищувати якість заходів, які ми проводимо, щоб виправдити 

очікування наших користувачів. 

Ще одним підтвердженням підвищення ролі нашої бібліотеки у соціокультурній 

інфраструктурі регіону є те, що з кожним роком зростає кількість звернень до 

адміністрації бібліотеки і структурних підрозділів з пропозиціями щодо проведення 

спільних заходів з боку управлінь і департаментів обласної і міської адміністрацій, 

творчих спілок, громадських об’єднань, інших установ, ініціативних груп і, навіть, 

окремих громадян. У минулому році спостерігалося стрімке зростання такої у співпраці 

бібліотеки з іншими установами і організаціями. 

Найбільш значущими заходами 2013 року вважаю: 

- цикл літературних презентацій та творчих зустрічей в рамках ініціативи 

голови Кіровоградської ОДА „Література рідного краю”:  

- презентація „Історичного календаря Кіровоградщини 2013” В. Боська;  

- презентації нових книг Василя Бондаря, Олександра Архангельського, 

Ольги Полєвіної, Антоніни Царук, Валерія Корнійця, Анатоля Загравенка, Олексія 

Корепанова, Антоніни Корінь - спільно з обласною організацією Національної спілки 

письменників України; 

- цикл творчих зустрічей з відомими письменниками україни спільно з 

громадською організацією „Український клуб”, а саме: з братами Капрановими, 

Володимиром Шовкошитним, Максимом Кідруком, Андрієм Кокотюхою, Григорієм 

Гусейновим, Володимиром Панченком; 

- круглий стіл „Українське оповідання у контексті світової новелістики” - в 

рамках Всеукраїнського фестивалю української новели, гостями якого були відомі 

українські новелісти Ігор Гургула (Львів), Ольга Деркачова (Івано-Франківськ), Віктор 
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Полянецький (Харків), Любов Пономаренко (Чернігівщина), Василь Трубай 

(Київщина); 

- Міжнародну науково-практичну конференцію „Трансформація 

бібліотечного простору – шлях до „Відкритої бібліотеки”” (листопад), проведену за 

участі представників Кіровоградської ОДА, директорів обласних, центральних 

районних бібліотек Кіровоградщини та інших областей України, фахівців з Інституту 

архітектури Національного університету „Львівська політехніка”, зарубіжних гостей з 

м. Вроцлава (Польща). Загальна кількість учасників конференції - понад 200 осіб; 

- різдвяну акцію „Щедрий вечір” (січень), за участю багатьох партнерів 

бібліотеки, яка стала резонансною подією у житті міста і зібрала понад 1000 

відвідувачів; 

- презентацію фотовиставок: „Мереживо часу” та творчу зустріч з головою 

Національної спілки фотохудожників України, Заслуженим працівником культури 

України, журналістом Е.Странадком (листопад); „Нескучне Зінаїди Серебрякової”, 

члена Національних спілок фотохудожників України та Росії В. Оглобліна, а також 

презентацію благодійного фотопроекту члена НСФХУ Бориса Бухмана з серії 

„Больница” – „Город миллиона надежд”, яка допомогла нам зібрати кошти для 

онкохворих дітей гематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Виставки 

відвідали понад 6000 осіб; 

- Урочисту презентацію виставки „Імператорский дім Романових: минуле і 

сучасність” до 400-річчя Дому Романових (лютий) за участю Консула РФ в Україні, 

заступника керівника Представництва Росспівробітництва в Україні Ю.Діденка, 

представників Кіровоградської ОДА, радника канцелярії Дому Романових в Україні 

В.Пилькевича. Виставку відвідали понад 1000 осіб; 

- Цикол заходів: ХІ Музичний фестиваль ім.Кароля Шимановського до 150-

річчя від дня народження Фелікса Блюменфельда, 140-річчя Сергія Рахманінова, 100-

річчя – прем’єри «Весни Священої» Ігоря Стравінського; до 125-річчя Г.Нейгауза, 

презентацією книги Марини Долгіх „Нейгауз: варіації на єлисаветградську тему” та 

лекцією–концертом професора Одеської консерваторії, представника піаністичної 

школи Нейгауза, відомого музичного діяча Юрія Дикого;  

- програму літнього відпочинку дітей „Бібліотека – острів фантазії і 

творчості”, яка була представлена понад 30-ма видами інформаційно–дозвіллевих 

заходів для усіх вікових категорій школярів. Учасниками програми стали 4500 осіб; 

- цикл „Мистецьких вихідних” у парку відпочинку „Ковалівський” в рамках 

програми „Літнього читального залу”; 

- засідання та круглі столи „Краєзнавчих студій” за обласною програмою 

„Історія рідного краю”, присвячені вагомим краєзнавчим подіям, у співпраці з 

Державним архівом у Кіровоградській області, Обласним краєзнавчим музеєм, 

Кіровоградським існтитутом післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського 

(протягом року); 

- громадське обговорення інвестиційної заявки на будівництво 

сміттєпереробнеого комплексу в м.Кіровограді під час проведення круглого столу за 

участю голови Всеукраїнської екологічної ліги, голови Національної екологічної ради 

України Т. Тимочко, а також кандидата географічних наук, керівника Державного 

підприємства „Національний проект „Чисте місто”, директора Державної агенції з 
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інвестицій та управління національними проектами України І.Олексієвця (грудень). 

Учасниками круглого столу стали 60 осіб; 

- науково-практичну конференцію „Грунтознавство: місце та роль у природі й 

житті людини” (квітень), за участю представників державних установ області, 

науковців, фахівців з землевпорядкування, викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ, а 

також фермерів, землевласників тощо. Конференція мала широкий резонанс та вагому 

практичну значущість для накового підходу щодо обробки с/г угідь та лісництва 

області. Учасникми конференції стало понад 100 осіб; 

- відкриття обласного конкурсу читців „До висот Шевченкового слова”, 

присвяченого 200-річчю Т.Г.Шевченка”, проведений відбір учасників в усіх районах 

області. 

Це - найпопулярніші події 2013 року, які були цікавими для нас і наших 

відвідувачів. Безумовно, ці заходи і ті, що не названі за браком часу, є 

загальнодоступними, демократичними, гуманістично орієнтованими, проведеними 

компетентно і високопрофесійно із застосуванням сучасних мультимедійних засобів. 

Але говоловним чинником усіх заходів, що відбуваються у нашій бібліотеці, є цінність 

відкритого спілкування, якого останнім часом не вистачає людям. Саме на цьому 

наголошували у своїх відгуках і „герої” цих зустрічей, і присутня на них аудиторія. 

 

- Розвиток проектної діяльності давно і успішно є головним у залученні 

засобів для розвитку бібліотеки, запровадження нових бібліотечних сервісів та 

покращення комфортності і надання бібліотечних основних та додаткових послуг. 

407 заходів відбулось в рамках клубної діяльності бібліотеки. Наші користувачі 

охоче відвідують наші клуби, де мають можливість спілкуватись, переглядати 

кінофільми, вивчати іноземну мову, знаходити однодумців та друзів. В цьому наша 

місія як установи, яка сьогодні є платформою для взаємодії спільнот, центром навчання 

і громадських дій, соціальної участі і розвитку демократичних цінностей. У звітному 

році робота клубів стала більш системно відображатися на відповідних сторінках веб-

сайту бібліотеки, що сприяло більш їхньої діяльності та залученню нових відвідувачів. 

Проектна діяльність нашої бібліотеки була відзначена на Міжрегіональному 

ярмарку у м. Вінниці „Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє”. 

Бібліотека отримала диплом за ІІ місце. На Ярмарку було представлено чотири наших 

проекти: «Голоси з війни», «Єлисаветградський абрис. Персони українського 

театру», «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування», «Турбота про 

жінку – впевненість у майбутньому». 

- Одним з важливих напрямків діяльності бібліотеки є забезпечення 

довідково-інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки і усіх 

мешканців нашого регіону. 

На запит користувачів працівниками відділів обслуговування бібліотеки 

виконано 23098 бібліографічних довідок (-1107 у порівнянні з 2012 роком). 

Продовжувала працювати інформаційна послуга “Віртуальна бібліографічна довідка”, 

яку виконує інформаційно – бібліографічний відділ. Протягом звітного періоду 

виконано 227. Залишається вагомою частина бібліографічних довідок, на виконання 

яких потрібен Інтернет – ресурс. У минулому році за допомогою он-лайнових сервісів 

виконано 6248 довідок (-1124 у порівнянні з 2012 роком). Але, слід відверто визнати, 
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що динаміка негативна, вже другий рік поспіль, тому відділу інформаційно-

бібліотграфічної роботи аналізувати ситуацію, робити висновки і гнучко реагувати.  

Якщо, це пов’язано з тим, що ми дуже активно і успішно консультуємо, 

навчаємо наших відвідувачів самостійно користуватись пошуковими системами 

бібліотеки і он-лайновими ресурсами, тоді цей результат є позитивним.  

Cьогодні заслуговують на увагу і наші кооперативні бібліографічні проекти – 

ЦУКК і КРКК. Вони працюють стало і успішно, але з поступовим розширенням 

учасників постає проблема якості, відповідності необхідним вимогам і стандартам. У 

минулому році бібліографічні бази даних поповнилися відповідно на 26000 і 20000 

анотованих записів. 

 

- Систематичне поповнення баз даних он-лайн каталогу, ретроконверсія 

карткового каталогу, наповнення розділів веб-сайту бібліотеки – це напрямок 

нашої роботи, який залишається базовим у бібліотечній роботі і забезпечує виконання 

попередніх завдань. 

 Стабільно високою є кількість віддалених читачів, які користуються нашим веб-

сайтом та отримують попередню інформацію щодо наших фондів, послуг та заходів, 

це, безумовно, важлива функція. До електронних баз даних та он-лайн каталогу 

бібліотеки протягом 2013 року внесено 194579 записів.  

Успішно продовжує працювати робоча група з ретроконверсії карткового 

каталогу, яка опрацювала та внесла до електронного каталогу 36535 видань минулих 

років, що на 5000 більше, ніж у 2012 році.  

Але треба вести постійне поточне редагування, цей процес має залишатися 

системним в роботі, тому що якість наших бібліотечних інформаційних ресурсів – це 

рівень нашої професійності та іміджу. 

 

- Поповнення та збереження бібліотечного фонду як традиційними носіями 

інформації, так і шляхом оцифрування рідкісних і цінних документів та 

представлення їх на власному веб-сайті бібліотеки, придбання сучасного сканера 

для виконання цих завдань - це напрямок роботи нашої бібліотеки який був і 

залишається важливим і актуальним. 

На виконання “Обласної програми розвитку книговидання та 

книгорозповсюдження на період 2011 - 2015 рр.” у 2013 році фонд бібліотеки 

поповнився на 10066 примірників документів (100,6% планових показників), з них 62% 

- україномовних видань. Оновлення фонду становить 1,3%. 

 

Джерела постачання 

 К/Н К/П ОП Укрпошта 

(передплата

+ дарунки) 

ОРФ Дар ВЗ К

У

Б

Ц 

Всього 

Кількість 601 1013 426 2800/1044 1406 2468 300 8 10066 

% 6 10,1 4,2 28/10,4 14,1 24,7 3 0,1 100,6% 

 

Порівняльний аналіз надходжень документів до бібліотеки за останні три роки 

свідчить про те, що відбувається поступове зниження цього показника. Це тривожна 
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ситуація, яка обумовлена недостатнім фінансуванням на придбання літератури і 

періодичних видань, в той час як собівартість друкованої продукції з кожним роком 

зростає. Але кількість надходжень нових документів до бібліотеки була компенсована 

відновленням цільової програми „Українська книга”, завдяки якій ми отримали 1140 

документів, що на 266 примірників більше ніж у 2012 році. Залишається достатньо 

високим показник видань, які бібліотека отримує у дарунок, - 2468, що майже на рівні 

2012 року. Хочу відмітити, що завдяки добре налагодженим зв’язкам з видавництвами, 

авторами, творчими спілками ми маємо, навіть, унікальні новинки кращих зразків 

літературного і поліграфічного українського і світового надбання. Інформацію про ці 

видання, традиційно, можна знайти на нашому веб-сайті, яка оновлююється щомісяця. 

Зменшилась частка документів на новітніх носіях інформації, протягом 

минулого року було придбано 188 СД- та ДВД- дисків. Це пов’язано з душе швидкою 

зміною носіїв інформації, які втрачають свою актуальність і затребуваність. Бібліотека 

почала придбання повнотекстових електронних баз даних, у 2013 році наші користувачі 

мали змогу користуватись повнотекстовими базами даних періодичних видань „Центру 

навчальної літератури” екологічної тематики (15 назв журналів), а також базою East 

View (Росія), яка дає можливість альтернативного читання та отримання інформації з 

повних текстів періодичних видань різних галузей знань (15 назв журналів). Така 

форма дуже зручна у користуванні, адже багато читачів сьогодні мають навички роботи 

з ПК та іншими присторями для читання, які є в нашій бібліотеці, тому можуть 

впевнено і комфортно користуватись такм інформаційним ресурсом. 

Окрім того, ми бачимо наявні проблеми з книгопостачанням нашої бібліотеки, 

як головного дипозитарію області, обов’язковим місцевим примірником документів. Це 

стосується не тільки видаництв, які працюють в Кіровограді, але й в районних центрах. 

Ця проблема накладає відбиток на стосунки бібліотек і видавців, є джерелом 

протиріч між ними. Одне з протиріч полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку 

ринкових відносин уся видавнича справа переважно приватна та існує як 

підприємництво, бізнес, а бібліотеки в масі своїй залишаються державними 

установами. 

Цілком очевидно, що одним з пріоритетних напрямів розвитку видавничої 

діяльності в найближчій перспективі мають стати електронні видання, які спочатку 

створені в електронній (цифровій) формі на різних носіях. І тут є перспективі для 

можливих компромісів, які теж треба вивчати. 

Постійно проводиться робота з оптимізації і актуалізації бібліотечного фонду 

працівниками відділів формування фондів і основного зберігання та реставрації фондів. 

 

Вилучення документів 

Причини вибуття Факт 

Через зношеність 2922 

Як застарілі 2005 
Передано в інші бібліотеки 500 
Загублене читачами 300 

Всього 5727 (98,7%) (-
73) 

В результаті цієї роботи загальний обсяг фонду бібліотеки збільшився на 4343 

документи на різних видах носіїв інформації та становить на 1.01.2014 року 788 тис. 

755 прим. 
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Відділом рідкісних і цінних документів здійснювалась робота з поповнення 

електронного читального залу, до якого було внесено 15 рідкісних і цінних видань, 

об’ємом 1892 оцифрованих сторінки. Серед унікальних видань, які стали доступними 

для широкого загалу - Русова Н.Г. Шевченко у Репніних. Інсценізація з життя Т. 

Шевченка на 1 дію . – Філадельфія - Вид. «Америка», 1947. – 28 с.; Яворницкий, Д. И. 

Материалы до биографии Т.Г. Шевченка. - Катеринослав: Губернская Тип., 1909. - 54 

с., ці видання увійшли до Проекту «Електронна шевченкініана» до 200 –річчя Кобзаря. 

- Створення БД ВІКІ „Видатні особистості Кіровоградщини” 

залишалось важливим напрямком в рамках реалізації ініціативи голови ОДА 

„Історія рідного краю”. 

Робоча група зі створення біобібліографічної бази даних персоналій видатних 

особистостей нашого міста і області опрацювала наступні 50 осіб і цей ресурс є на 

нашій веб-сторінці. Але треба постійно моніторити якість і актуальність цієї бази 

даних. Плануємо продовження роботи щодо її створення, цей процес вимагає 

компетентності, професійної майстерності і зацікавленості. Необхідно далі 

відшукувати унікальні ресурси, яких досі не мав Інтернет-сегмент, максимально 

розкривати документні ресурси з фондів нашої бібліотеки. 

Продовжувалася активна робота відділів над втіленням проекту „Голоси з 

війни”, який ми наповнюємо спогадами очевидців та розповідями їхніх нащадків про 

Велику Вітчизняну війну. Цей проект триватиме до 70-ї річниці Перемоги, адже 

невигадана пам’ять є сьогодні поверненням до справжньої історії, відкриттям багатьох 

тіньових її сторінок. До цього аудіопроекту, який представлено на нашому сайті 

внесено ще 50 озвучених історій. 

Усе вище викладене – лише частина нашої діяльності як обласної бібліотеки – 

головної бібліотеки регіону. Сьогодні ми говоримо про відкритість бібліотеки, яка 

досягається, у першу чергу, її інноваційністю. 

Інновації в бібліотеці - це щоденна робота, спрямована на поліпшення 

бібліотечного іміджу, залучення нових груп користувачів, створення популярних 

програм з трансформації простору і відношення до користувача. 

Але, у першу чергу, змінюватися повинні самі бібліотекарі. Необхідно, щоб 

інновації пройшли через свідомість кожного фахівця, щоб змінилося їх ставлення до 

відвідувачів. Це величезна праця, яка вимагає душевних і фізичних витрат, головне, 

психологічної роботи над собою. Нерідко найважливіші інновації гальмуються на 

початковому етапі, адже зручніше працювати без змін, в тиші і спокої. 

На щастя, бібліотекарі в більшості своїй - люди творчі, ініціативні та небайдужі 

до своєї професії. Тому, хочу подякувати за активну і цікаву роботу усім творчим, 

ініціативним і нейбайдужим співробітникам нашої бібліотеки, усім, хто доклав зусиль 

до гідної зустрічі 115-ої річниці служіння нашої бібліотеки місцевій громаді. 
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О.Волохін, 

завідуючий відділом  

інформаційних технологій 

та електронних ресурсів 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

 

Цифровые историко-культурные проекты Кировоградской областной 

универсальной научной библиотеки им.Д.И.Чижевского 
(из выступления на международной крымской конференции 2013) 

 

 

Кировоградщина – географический центр Украины, расположена между 

Днепром и Бугом. Край машиностроителей, хлеборобов и уникальных черноземов.  

Город Кировоград ведет свое начало от крепости святой Елисаветы, которую 

построили в 1754 году в верховьях реки Ингул на землях Запорожской Сечи.  

Елисаветград в конце ХIХ столетия был развитым торговым и культурным 

центром. 

В городе сохранились земельные крепостные валы – единственная памятка в 

Украине, которая отображает особенности военно-крепостного искусства XVIII 

столетия. 

Сокровища культуры, наследниками которых являются современные жители 

Кировоградщины, это и предмет нашей гордости, и также ответственность за их 

сохранение и преумножение. Общеизвестно, что в современном мире сохранение 

культурного наследия является одним из важнейших факторов  развития территории.  

 Сотрудники  Кировоградской областной универсальной научной библиотеки 

им.Д.И.Чижевского (ОУНБ им. Д.И.Чижевского) на протяжении многих лет изучают и 

сохраняют историю и культуру своего региона. Накопился разнообразный и 

интересный опыт работы по сохранению и популяризации документов разных эпох.  

Определенная часть проектов, реализуемых в нашей библиотеке, направлена на 

представление этих документов в сети Интернет в цифровом формате.  

В 2003 году к 250-летию основания г. Кировограда  (Елисаветграда) ОУНБ им. 

Д.И.Чижевского выпустила юбилейный диск под названием «Из истории Центральной 

Украины». На диске помещены материалы, касающиеся истории края от момента 

основания крепости св. Елисаветы в 1754 году и до середины ХХ века. Все эти книги в 

оцифрованном варианте находятся на  нашем вебсайте (www.library.kr.ua).   Это наша 

попытка дать «вторую жизнь» уникальным документам. Возможности Интернета 

используются как дополнительный канал приобщения к региональному культурному 

наследию Эти книги – воспоминания, статистические данные, описание событий 

разных времен и эпох – уникальный материал для историков, краеведов, научных 

сотрудников, студентов и всех, кто интересуется историческим прошлым Центральной 

Украины. В диск включены пять оцифрованных книг. Из этого собрания стоит 

отметить «Отрывок повествования о Новороссийском крае из оригинальных 

источников почерпнутый», написаный в 1851 году архиепископом Тверским и 

Кашинским Гавриилом,который заведовал Херсонской, Екатеринославской и 

Таврической епархией. В миру – Василий Федорович Розанов – российский историк и 

археолог, первый историограф Новороссии. В книге описан период от основания Новой 
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Сербии (часть территории современной Кировоградской области входила в Новую 

Сербию) и до учреждения Екатеринославского наместничества в 1783 году.  

«Исторический очерк г. Елисаветграда» - историческая монография, написана 

А.Пашутиным – елисаветградским городским головой, почетным гражданином 

г.Елисаветграда. Издана в Елисаветграде в 1897 году. Это историческая хроника 

прошлого нашего города от основания крепости св. Елисаветы и до конца ХІХ века. 

Сегодня возле городской  мэрии стоит  памятник Александру Пашутину. Это 

напоминание  городским чиновникам и жителям города об этом  «честном гражданине, 

бескорыстном труженике, внимательном хозяин, скромном и добром человек».  Книга 

основана на статистических материалах и  документах. Текст был отсканирован из 

первоисточника "Исторический очерк г. Елисаветграда", хранящегося в данный момент 

в фондах библиотеки. 

«Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западной железной дороге» П. 

Андреева, издание 1899 года, – детальное описание одной из самых старых железных 

дорог Украины - Юго-Западной железной дороги, начало строительства которой 

приходится на 1860-е годы, когда возникла необходимость соединения Одесского порта 

и юго-западных границ России с центральными областями.  

Книги «Годы борьбы» (Зиновьевск, 1927) и «Воспоминания об освобождении 

Кировоградщины: материалы, статьи, рассказы» (Кировоград, 1945) знакомят читателя 

с историей революционого движения на Зиновьевщине (Кировоградщине) и с 

событиями Второй Мировой войны на территории Кировоградской области. 

Автограф войны 

В 2005 году мы реализовали проект Автограф войны. Это известный в 

Украине проект. Сначала возникла идея создать выставку в которой будут 

представлены фотодокументы, письма-треугольники, открытки, фотографии - 

мгновения страшной, самой жестокой в истории нашего народа войны.  

Білі, білі обличчя у чорній воді, 

Неповторні обличчя навік зостаються. 

На старих фотографіях всі молоді. 

На старих фотографіях мертві сміються. 

Эти строки  гениальной поэтессы Лины Костенко стали эпиграфом уникального 

проекта. Идея проекта была поддержана всеми сотрудниками библиотеки. Они 

принесли документы бережно хранимые долгие годы в семейных архивах.  

В подготовке экспозиции также принимали участие областной краеведческий 

музей и Государственный архив Кировоградской области, которые дополнили 

экспозицию ценными документами: фотографиями, письмами, газетами, музейными 

предметами, которые передают атмосферу Великой Отечественной. Цель выставки - не 

только отдать должное тем, кому мы обязаны  годами мирной жизни. Это, прежде 

всего, обращение к молодежи,  к современникам... К их сердцам  обращаются с 

фотографий молодые, прекрасные, мужественные и одухотворенные лица. Такими они 

были в 1941-1945 годах. По материалам выставки был создан онлай вариант и издан 

компакт-диск, который также назван "Автограф войны".  

Голоса войны 

Мы храним много визуальных свидетельств в виде документов, фотографий, 

которые можно увидеть на выставках и в онлайне. Но как часто нам хотелось, чтобы 

был услышан живой человеческий голос, рассказывающий о пережитом. Чтобы был 
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виден человек в своих размышлениях, переживаниях, сомнениях. Через 65 лет после 

войны мы обратились к памяти солдат войны,  к воспоминаниям свидетелей 

трагических событий1941 – 1945гг.  

 Еще в 1943 году «о людях простых, обычных, тех самых, которые называются у 

нас «широкими массами», и  понесли самые тяжелые потери на войне, не имея ни 

чинов, ни орденов пытался написать Александр Довженко. 

Писать о войне начали сразу после ее окончания: сначала это были отдельные 

произведения, впоследствии «лейтенантская» проза с окопной правдой, написанная 

вчерашними лейтенантами, со временем - воспоминания участников войны. 

К 20-летию Победы напечатаны книги так называемой «маршальской» прозы - 

эпические истории, где отдельному человеку не было места. 

К 40-летию Победы была выработана официальная версия, где правда, 

неудобная для государства, замалчивалась. 

Наш проект сосредоточил внимание не столько на военных событиях, сколько 

на судьбах людей на фронте и в тылу, в послевоенные годы. Эти воспоминания - 

«живые» голоса простых людей  с оккупированных территорий, из эвакуации, людей, 

которые жили во время войны, жили посреди войны. Это Война в личной истории. 

Несмотря на субъективность рассказов, их объединяют  слова поэта - «... здесь 

нет ни одной персональной судьбы - все судьбы в единую слиты». 

Мы не отбирали  участников для проекта, мы принимали все воспоминания - 

участников Великой Отечественной войны, детей войны, детей послевоенных времен. 

Участники проекта - это читатели и партнеры библиотеки, сотрудники библиотеки, их 

родные и близкие. Всем опрашиваемым мы ставили только один вопрос: «Что для вас 

лично означает "война"? Мы  благодарны тем, кто согласился на участие в проекте, с 

пониманием относимся к чувствам тех, кто отказался. 

Идея проекта - найти и зафиксировать уникальность каждой судьбы, каждой 

личной истории, отпечаток Второй мировой войны в каждой семье Украины. 

Диск состоит из двух частей. 

1 часть. Говорят свидетели: 200 устных историй о войне людей  в возрасте от 50 

до 90 лет: солдаты, дети войны, дети послевоенных лет. 

Тематика рассказов: на передовой линии фронта, самоотверженный труд в тылу, 

воспоминания очевидцев немецкой оккупации, рассказы фронтовиков в семейном 

кругу, послевоенные трагедии - взрывы в мирное время во время игр или работы, голод 

и нужда в быту, послевоенная школьная жизнь, тяжелая жизнь победителей, ужасы 

увечья, сохранение человечности и доброты . 

2 часть. Звучат архивные документы: 40 документов из Государственного архива 

Кировоградской области озвучены детьми сотрудников нашей библиотеки. 

Это сочинения, написанные учениками кировоградских школ в 1944 году на 

тему: «Что я пережил во время оккупации» ( ф. Р-3175, опись 1, сп.2, 13,14; дело № 40 

отдела госархива УНКВД). Письменные работы - «Воспоминания лиц, вернувшихся из 

Германии». Это документы  объяснения о пребывании бывших гастарбайтеров в плену, 

рассказы о голоде, бедности быта, бесправии, о безграничном советском патриотизме. 

Реализация проекта «Голоса войны» стала возможной только благодаря 

большому количеству людей желающих в нем участвовать. Проект объединил 

несколько поколений, с волнением современные молодые люди читали детские 
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произведения и письма, представленные в проекте. Некоторые начали вести семейные 

звуковые архивы. 

Елисаветградский абрис Якова Паученко 

На длинном историческом пути нашего города пережито много событий, свой 

след здесь оставили немало ярких представителей культуры, искусства и общественной 

жизни. И до сих пор они возвращаются к нам в названиях улиц, на мемориальных 

досках, в архитектурных сооружениях. 

Именно к ним относится и фигура художника архитектуры Якова Паученко, 

творчество которого стало одной из ярких страниц архитектурного наследия г. 

Елисаветграда. 

Родился он 21 марта 1866 в городе Елисаветграде. Учился в вечерних 

рисовальных классах П.О.Крестоносцева при Елисаветградском земском реальном 

училище. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1893). За 

архитекторский проект на годовом экзамене удостоен малой серебряной медали. 

Якову Васильевичу Паученко суждено стать одним из тех зодчих, создавших 

неповторимый модерновый архитектурный ансамбль исторического центра города 

Елисаветграда. Елисаветградская газета "Голос Юга" 1914 г. писала: "...целый ряд 

воздвигнутых им построек очень ярко говорят о нем, как о талантливом художнике-

архитекторе... несомненной заслугой является то, что он первый в нашем городе дал 

образцы художественной архитектуры… " 

"Елисаветградский абрис Якова Паученко" – третий совместный проект 

областной универсальной научной библиотеки им. Д.И. Чижевського, областного 

краеведческого музея и Государственного архива Кировоградской области, цель 

которого – празднование выдающегося события в жизни города – 140-летия со дня 

рождения талантливого архитектора-земляка.  

Для реализации проекта "Елисаветградский абрис Якова Паученко" 

предоставили документы областной краеведческий музей и Государственный архив 

Кировоградской области, частные лица. Представленные документы 

систематизированы в рубрики: "Страницы жизни Я.Паученко", "Я.Паученко и 

украинский архитектурный модерн", "Архитектурный декор Я.Паученко", "Мастерская 

Я.Паученко", отдельно выставлены архивные фото зданий Я.Паученко – 

"Православные церкви", "Лечебные учреждения", "Дома", "Жилые дома, банки". 

Все собранные документы, особенно архивные, позволили сделать уточнения по 

нескольким  отдельным зданиям, созданным Яковом Паученко, установить имена 

бывших владельцев, образно говоря, поставить точки над "і" в некоторых публикациях, 

основанных на предположениях, преданиях и т.д.    

 

Черезвычайно важен для нашего края проект мультимедийный on-line проект 

"Елисаветградский абрис. Персоны украинского театра". Проект  презентует материалы 

о пяти театральных персонах украинского классического театра из фондов ОУНБ им. 

Д.И. Чижевского и Кировоградского областного краеведческогомузея. Этот творческий 

проект готовился к 170-летию со дня рождения Марка Кропивницкого, 165-летию со 

дня рождения Марии Садовской-Барилотти,  памятным датам Николая Садовского и 

Панаса Саксаганского,  40-летию Всеукраинского праздника театрального искусства 

"Сентябрьские самоцветы".  В первой части проекта представлен комплекс 

библиографических указателей: Марко Лукич Кропивницький. Бібліографічний 
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покажчик. Кіровоград, 1977 р. Укладачі: Шуменко Л.Г, Погрібняк О.Г.; 

Кропивницький Марко Лукич. Алфавітний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Д.І. 

Чижевського. Укладачі: Янчукова Е.М., Філіпова Т.Б., Макаренко Ю.К. 

Кропивницький Марко Лукич. Хронологічний покажчик видань у фондах 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. Укладачі: Янчукова Е.М., Філіпова Т.Б., Макаренко Ю.К. 

Кропивницький Марко Лукич як композитор. Бібліографічний список. Укладач 

Янчукова Е.М. Карпенко-Карий І.К. (Тобілевич). Бібліографічний покажчик видань у 

фондах ОУНБ ім. Чижевського. Садовська-Барілотті М. К. (Тобілевич). 

Бібліографічний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Чижевського. Садовський М. К. 

(Тобілевич). Бібліографічний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Чижевського. 

Укладачі: Янчукова Е.М., Філіпова Т.Б. Саксаганський П. К. (Тобілевич). 

Бібліографічний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Чижевського. Укладачі: 

Янчукова Е.М., Філіпова Т.Б. 

Вторая часть проекта отображет материалы из фондов Кировоградского 

областного краеведческого музея, большинство из которых были переданы или 

подарены  музею потомками создателей украинского профессионального театра в 

разные годы. Значительная часть предметов впервые представлена на обозрение 

общественности. Сотрудники библиотеки подготовили е-копии фотографий конца XIX 

– начала ХХ веков, открыток, литературные произведений Н. Садовского,  

отсканировали и предоставили в онлайне прижизненные издания М. Кропивницкого и 

И. Тобилевича, хранящиеся в фондах библиотеки. В онлайне и на диске звучат 

произведения украинской литературной и музыкальной классики в исполнении  Марка 

Лукича Кропивницкого. 

В 2012 мы начали реализацию проекта «Выдающиеся личности 

Кировоградщины». С целью реализации региональной инициативы «История родного 

края» группа специалистов ОУНБ им. Д.Чижевского начала и активно продолжает 

работу над созданием контента электроннго ресурса «Выдающиеся личности 

Кировоградщины» на веб-сайте библиотеки http://wiki.library.kr.ua/ . Состоянием на май 

2013 года внесены сведения о 50 выдающихся личностях Кировоградщины.  Помимо 

биографических данных, в статьях дано описание жизни и деятельности, фотографии 

людей, имена которых связаны с кировоградской землей по факту рождения, а также 

которые внесли значительный вклад в социальное, экономическое, культурное развитие 

края, известны в мире своими профессиональными и творческими достижениями, 

героическими поступками, и являются гордостью Кировоградщины. Среди таких 

личностей: Владимир Кириллович Винниченко, Евгений Филимонович Маланюк, 

Николай Николаевич Раевский, Генрих Густавович Нейгауз, Кароль Шимановский, 

Юлий Сергеевич Мейтус, Петр Ефимович Тодоровский, Василий Александрович 

Сухомлинский, Лев Макарович Мациевич, Георгий Ерихович Лангемак, Арсений 

Александрович Тарковский, Дмитрий Иванович Чижевский, Игорь Евгениевич Тамм, 

Лев Давидович Троцкий,  Марк Лукич Кропивницкий, Гнат Петрович Юра и др. Статьи 

расположены согласно структуре: Биографические данные; Жизнь и деятельность; 

Библиография; Web-ресурсы; Фотографии. Мы продолжаем наш проекты по 

сохранению культурного наследия  и создания условий для их  передачи будущим 

поколениям. Это приоритетное направление в работе библиотеки.  

 

http://wiki.library.kr.ua/
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Л.Циганкова, 

завідуюча науково-методичним відділом 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Про розвиток бібліотек Кіровоградщини  

за Всеукраїнською програмою „Бібліоміст” 
 

«Бібліоміст» - чотирирічна програма, покликана перетворити бібліотеки на 

сучасні громадські центри та збільшити їх роль в українському суспільстві. 

Проект допомагає модернізувати доступ громадян до інформації в публічних 

бібліотеках шляхом обладнання сучасною технікою та проведення необхідного 

навчання для бібліотекарів. 

З червня 2010 року бібліотеки області беруть участь у Всеукраїнській програмі 

„Бібліоміст”, що діє за підтримки благодійного фонду Білла і Меллінди Гейтс, завдяки 

якій бібліотеки отримали сучасне технічне обладнання й змогли запровадити низку 

соціально важливих ініціатив.  

Мережа публічних бібліотек області нараховує 578 закладів: 3 обласні 

бібліотеки, 575 публічних, у т.ч. 465 сільських бібліотек.  

На початок 2013 року в області діють 54 Інтернет-центри, а саме: 7 - у 

Новоукраїнському, 6 - в Олександрійському, 3 - у Маловисківському, 6 - в 

Долинському, 7 - в Олександрівському, 4 - у Бобринецькому, 6 - у Голованівському, 3 - 

у Гайворонському районах, по 4 на базі бібліотек-філій Світловодської, 

Кіровоградської, Олександрійської міських централізованих бібліотечних систем.  

Таким чином, учасниками програми “Бібліоміст” є 54 бібліотеки з десяти 

регіонів області, у т.ч. 27 бібліотек - в сільській місцевості. Бібліотеки області отримали 

154 комп’ютери з веб-камерами, 31 принтер, 31 сканер, 10 багатофункціональних 

пристроїв. На цю діяльність інвестовано 1 млн. 093 тис.118 грн.  

 Бібліотекарі зазначених районів пройшли навчання у Регіональному 

тренінговому центрі (далі – РТЦ) комунального закладу „ОУНБ ім. Д. І. Чижевського” 

за трьома основними модулями навчання: I - Основи комп'ютерної грамотності. Основи 

роботи в Інтернет; II – Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних 

технологій та Інтернету в бібліотеці; III — Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 

проектного кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек. 

Станом на 1.01.2013 року 131 (23%) бібліотека області має комп’ютерну техніку, 

в т.ч. у сільській місцевості - 49 бібліотек (11%). Їх кількість порівняно із 2011 роком 

збільшилась на 23 установи, в т.ч. у сільській місцевості – на 18 установ. 

На 37 одиниць збільшилася кількість бібліотек, що мають доступ до мережі 

Інтернет і становить 118 бібліотек (20,4% від загальної кількості бібліотек). У сільській 

місцевості доступ до мережі Інтернет мають 31 (7%) бібліотека.  

Отже, можна констатувати про певні зрушення щодо інформатизації бібліотек 

області, зокрема у сільській місцевості. 

Основні завдання створення пунктів публічного доступу до Інтернету – 

впровадження нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до 

Всесвітньої мережі, надання вільного доступу до світових інформаційних ресурсів 

широкому загалу населення, сприяння позитивному розвитку громади. 
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В І кварталі 2013 року продовжувалась робота з підтримки веб-сайтів ЦБ. 

Оперативно здійснювалось наповнення сторінок сайту новинами, інформаційним, 

методичним та відео-матеріалами. 

Впродовж 2012 року працівниками Олександрійської ЦБ ім. А. С. Пушкіна 

проводилась значна робота щодо створення мультимедійних презентацій, промо-

роліків, відеофільмів. Відеоролик “Cоціальні проекти Олександрійської МЦБС” 

увійшов у 10-ку кращих в конкурсі “БібліоКіноФест: Кадри вирішують все!”, 

оголошений програмою “Бібліоміст”. 

ЦРБ Новоукраїнського району має можливість користуватися послугами 

інформаційно-правового центру “Горение”. Користувачі безкоштовно спілкуються з 

юристами даного центру, а також отримують матеріали правового питання з 

актуальних проблем. 

Позитивним є те що участь у програмі „Бібліоміст” стала поштовхом для 

комп’ютеризації бібліотек Долинського району. Так, в 2012 році за кошти сільських рад 

придбане комп’ютерне обладнання та налаштовано Інтернет-зв’язок для 

Братолюбівської та Суходільської сільських бібліотек. Лаврівська сільська рада 

передала бібліотеці два комп’ютери. В цьому році придбано комп’ютерне обладнання 

на пункт видачі в с. Березівка та для Іванівської сільської бібліотеки. 

У 2012 році 4 бібліотеки Бобринецького району: районна бібліотека для 

дорослих, районна дитяча бібліотека, Витязівська та Федіївська сільські бібліотеки; 3 

бібліотеки Гайворонського району: центральна районна бібліотека, районна дитяча 

бібліотека, Заваллівська бібіліотека-філія № 10; 6 бібліотек Голованівського району: 

районна бібліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей, Побузька міська 

бібліотека для дорослих, Побузька міська бібліотека для дітей, Межирічківська та 

Пушківська сільські бібліотеки стали переможцями ІІІ раунду даного конкурсу. У 

грудні 2012 – березні 2013 року у Голованівському районі відбулося відкриття 6–ти 

нових Інтернет-центрів. 

Бібліотеки Бобринецького району на додаток до грантів та технічної допомоги 

(10 комп’ютерів) від програми місцева влада виділила кошти на ремонт приміщень 

бібліотек. 

Під час реалізації проекту Гайворонська ЦБС отримала 15 комп’ютерів, 

ліцензійне програмне забезпечення, принтери, сканери, набори для створення 

обладнання локальної мережі. 

Бібліотеки Голованівського району отримали 13 комплектів комп’ютерного 

обладнання. 

У ІV аунді конкурсу у рамках програми “Бібліоміст” отримали перемогу 8 

бібліотек: 4 – Кіровоградського району (районна бібліотека для дорослих і дітей, 

Бережинська, Первозванівська, Вільненська сільські бібліотеки), Смолінська селищна 

бібліотека № 2 (Маловисківського району), Петрівська районна дитяча бібліотека, 

Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка, Обласна бібліотека 

для дітей ім. А. П. Гайдара. 

Переможцями V раунду даного конкурсу стали бібліотеки м. Кіровограда 

(центральна бібліотека ЦБС, бібліотеки-філії № 2, 11, 15, 18, 19), м. Олександрії (ЦБ ім. 

Пушкіна, бібліотеки-філії № 2, 5, 7, 10, 12), Олександрівського району (районна 

бібліотека для дорослих, Вищеверещаківська, Єлизаветградківська, Михайлівська, 

Бірківська сільські бібліотеки), які ще не отримали техніку. 
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Оплата Інтернету перелічених бібліотек здійснюється за рахунок міського, 

районного бюджетів, сільських бібліотек - за рахунок сільських рад. 

Завдяки реалізації проектних заявок, користувачі бібліотек отримали можливість 

безкоштовно користуватись послугами Інтернет, користуватись електронною поштою, 

соціальними мережами, Skype-зв’язком. 

Світловодська ЦМБ, Голованівська, Долинська районні бібліотеки для дорослих 

мають веб-сайти, (https://sites.google.com/site/hayvoroncrb, 

https://sites.google.com/site/librarydol/, 

https://sites.google.com/site/svitlovodskamiskabiblioteka), де за рубрикою „Бібліоміст” 

систематично оновлюється та відображається інформація про реалізацію проекту. 

Бібліотеки даних регіонів надають користувачам послуги Wi-Fi. 

Всі Інтернет-центри надають інформаційні послуги категоріям користувачів, 

передбачених проектом: молодь від 14 до 21 року, люди літнього віку, фермери, молоді 

(майбутні) мами, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, люди з фізичними 

вадами, соціально - незахищена молодь, організатори дитячого читання, бібліотекарі 

сільських бібліотек, безробітні. 

Одним з креативних напрямків діяльності Світловодської ЦМБ в ході реалізації 

проекту стала організація Клубу молодих журналістів для творчої учнівської молоді та 

дітей. Програма навчання поєднувала лекції, семінари, майстер-класи, індивідуальні 

консультації, ознайомлювальні зустрічі, роботу з бібліотекарями в режимі ov-line, 

самостійні заняття. Курс „Основи журналістики” допомагав учням навчитись писати 

газетні репортажі, змонтувати телесюжет, адаптувати ці матеріали для веб-ресурсу. 

Заняття у Клубі проходили у тісній співпраці з журналістами та операторами ТРК 

„Веселка”. Результат роботи юних журналістів - створення фільму „Надія на життя” 

про хвору світловодчанку Марію Руденко. Крім місцевого телебачення сюжет 

транслювався в програмі „Вікна” на українському телеканалі СТБ. Учасники Клубу 

змогли спробувати себе в ролі диктора новин міста. Найвагоміше досягнення – 

слухачка Яна Боровська у 2012 р. вступила до Полтавського національного 

педагогічного університету на факультет журналістики. 

Працівники ТРК „Веселка” підвищили свій фаховий рівень під час занять з 

навігації в мережі Інтернет, користуванню електронною поштою, спілкуванню в 

соціальних мережах та за допомогою Скайп-зв’язку. 

У бібліотеці-філії №8 в рамках програми „Бібліоміст” створена школа 

„Комп’ютерна азбука” для всіх категорій користувачів, проводяться майстер-класи для 

малят дитячого садка „Чайка” „Комп’ютер - це просто”. У бібліотеці діє школа 

початківців „Перший раз у перший клас” (цикл уроків з комп’ютерного навчання) для 

вихованців школи інтернату №1. 

В Інтернет-центрах Долинського району проводяться слайд-презентації 

„Здоровий спосіб життя”, „Екологія”, практичні заняття „ Як знайти потрібну 

інформацію в Інтернет”, індивідуальні та групові заняття „Швидкий старт”, 

проводилась акція „Місячник Інтернету”: запишись до бібліотеки, приведи друзів і 

отримай за кожного в подарунок одну годину безкоштовного Інтернету, завдяки цій 

акції збільшилась кількість користувачів Інтернет-центрів. 

Інформаційні технології дозволили значно урізноманітнити обслуговування 

користувачів бібліотек Голованівського району. Учні навчально-виховних закладів 

бібліотек – учасниць програми „Бібліоміст” та відвідувачі Інтернет – центрів стали 

https://sites.google.com/site/hayvoroncrb
https://sites.google.com/site/librarydol/
https://sites.google.com/site/svitlovodskamiskabiblioteka
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учасниками спільної зустрічі з юристом “Чи є права без обов’язків” та 

“Інтелектуальних ігор” у режимі он-лайн спілкування, відеоуроків “Йдемо разом до 

інформаційного простору”. У Побузькій міській бібліотеці для дорослих в режимі он-

лайн (IP-телефонії Skype) з районною бібліотекою для дорослих проведено урок 

журналістики. У районній бібліотеці для дорослих проведено загальносистемний День 

єдиних дій “Шкідливим звичкам - ні!” та організовано скайп-діалог із читачами 

Межирічківської сільської бібліотеки. Для учнів молодших класів місцевої школи в 

районній бібліотеці для дітей проведено електронну презентацію “Чарівний світ казок 

Шарля Перо”, веб – огляди “Знайомство з комп’ютерною країною”, “Різдвяні канікули 

в Інтернеті” та засідання гуртка “Мудрий павучок”: “Секрети комп’ютерної мишки”. 

Разом із юними відвідувачами Пушківської сільської бібліотеки провели онлайн – 

бесіди “Як подружитися з комп’ютером”, “Безпечний Інтернет – дітям”. 

Для молодих мам проведено подорож по сайтах "Як заощаджувати на покупках, 

не заощаджуючи на дитині". Щомісячно у бібліотеці молоді мами здійснюють 

подорожі по сайтах з питань соціального забезпечення, знайомляться зі статтями 

Сімейного Кодексу України, які стосуються прав матері і дитини. 

У Світловодській МЦБС для молодих сімей проводяться тренінги „Стоп 

домашньому насильству”,” Сімейне право”, „Сучасна сім’я”. Гармонія відносин”, 

„Здоровий спосіб життя”, „Права дитини”, „Толерантність” та інші. Молоді люди 

отримують нові знання, необхідні для підготовки для майбутнього сімейного життя. 

Створено блог „Гармонія відносин”. 

Для користувачів поважного віку організовані заняття з комп’ютерної 

грамотності, проводяться практичні заняття, тренінги, надаються консультації. 

В рамках програми „Бібліоміст” бібліотеки готували різноманітні роздаткові 

матеріали для користувачів з метою популяризації нових послуг бібліотек: „Безпека в 

Інтернеті”, „Пам'ятка молодій сім'ї”, ”Сімейне право”, „Дозвольте представитись - 

комп'ютер” та інші. Завдяки програмі „Бібліоміст” бібліотеки долучилася до проекту 

Мережа пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади (Мережа 

ПДГ), яка почала створюватися за проектом Української Бібліотечної Асоціації у 

межах грантової діяльності за Програмою сприяння Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) з 

червня 2009 року. Всі матеріали, які надходять в електронному вигляді до бібліотек, 

розсилаються до місцевих Рад, райдержадміністрацій. 

Всі районні та міські бібліотеки приділяють певну увагу рекламі інформаційних 

послуг.Послуги Інтернет - центрів постійно рекламуються по місцевому 

радіомовленню та в газетах „Вечірній Світловодськ”, „Долинські новини”, „Провінція”, 

„Вісник Голованівщини”, “Сільський вісник”, “Честь хлібороба”, “Гайворонські вісті”, 

“Гайворонський кур’єр”. 

Бібліотекарі Світловодської МЦБС готують репортажі для місцевого 

телебачення. 

З метою популяризації послуг, які надаються бібліотеками Світловодської 

міської ЦБС за програмою „Бібліоміст”, у різних мікрорайонах міста встановлено 6 

бігбордів: ”Сучасна бібліотека. Шукай найближчу”, розклеєні плакати „Безкоштовний 

Інтернет у бібліотеці”, „Сучасна бібліотека”, у вікні ЦМБ розміщений рекламний щит-

вітрина „Сучасна бібліотека”. 

Працівники Голованівської районної бібліотеки для дорослих засвоїли програму 

з відеомонтажу та створили відеофільми “Збережемо пам’ять про подвиг!”, “Наша 
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бібліотека”, “Робота з молоддю – це наша творчість і натхнення!”, які розміщені на веб-

сайті, блозі, соціальних мережах та поширені в навчальних закладах, музеї історії 

Голованівського району. 

Бібліотеки Голованівського району брали участь в оголошених “Бібліомостом” 

конкурсах “Бібліотека і туризм” та “БібліоКіноФест”. 

Про популярність послуг серед населення, їх потрібність місцевій громаді 

свідчать наступні дані: 

за програмою „Бібліоміст” в бібліотеках Голованівського району протягом І 

кварталу 2013 року проведено 47 тренінгів, які відвідали 319 користувачів, Інтернет - 

послуги надані 2078 користувачам. 

В бібліотеках Долинського району протягом 2012 року проведено 82 тренінги, 

які відвідали 546 осіб. Послугами Інтернет - центрів району скористались 6920 осіб, 

громадянам надано 106 консультацій. У 1 кв. 2013 року проведено 36 тренінгів, які 

відвідали 152 особи. Послугами Інтернет -центрів скористались 1980 осіб, надана 31 

консультація. 

У бібліотеках Маловисківського району протягом 2012 року тренінги відвідали 

230 осіб. Послугами в Інтернет-центрах району скористались 11684 осіб. Проведено 

450 консультацій та надано інформаційну допомогу 845 відвідувачам. 

За 1 кв. 2013 року учасниками тренінгів стали 164 особи. Послугами Інтернет-

центрів скористались 3002 особи. Проведено 105 консультацій та надано допомогу 285 

відвідувачам. 

Бібліотеками Світловодської міської ЦБС протягом 2012 року проведено 386 

тренінгів, які відвідали 4293 учасники. Послугами Інтернет-центрів скористались 43585 

осіб. За І квартал 2013 року проведено 150 тренінгів, учасниками яких стали 1428 осіб. 

Послугами Інтернет-центрів скористались 11563 користувачі. 

Районні бібліотеки та ЦМБ проводять заходи з підвищення фахового рівня 

бібліотекарів. Наприклад, працівниками Світловодської ЦМБ для бібліотекарів філій 

проведені семінар-тренінг: ”Інноваційні бібліотечні технології на допомогу освітньому 

процесу”, навчальний семінар „Розвиток пунктів доступу громадян до офіційної 

інформації (ПДГ) за Програмою Сприяння парламенту України”, практикум 

„Безпечний Інтернет для дітей та молоді”, методичні дні „Працюємо за проектами 

програми „Бібліоміст”. Заняття у школі фахівця стосувалися тем: ”Робота в ІРБІС. База 

даних „Читач”, „Робота на комп'ютері у різних програмах”, „Пошук в Інтернет”, 

”Створення і використання електронної пошти”, „Використання Скайп-зв'язку”, 

„Спілкування у соціальних мережах”. 

Для бібліотекарів Голованівського району на базі районної бібліотеки для 

дорослих проведено семінар-практикум на тему: “Адвокація: сучасна бібліотека – 

сильна громада”. 

У рамках функціонування бібліоліцею «Професії необхідно вчитись» за 

напрямком «Професійна адаптація» для бібліотекарів, що не мають фахової освіти зі 

стажем роботи до 1 року були проведені спеціально адаптовані навчання, а 

новопризначеним та недостатньо підготовленим сільським бібліотекарям надані 

індивідуальні консультації.  

Для сільських бібліотекарів Маловисківського району проведено майстер-класи 

та тренінги “Секрети успішної презентації”, “Створення презентації в Power Point”, 
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“Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій у діяльності 

бібліотек”. 

Традиційними стали заходи з використанням технології Skape, а також 

відеочатів. 

З метою об’єднання ровесників з різних регіонів України (трьох областей: 

Львівської (м. Львів) – Кіровоградської (м. Мала Виска) – Донецької (м. Добропілля, м. 

Краматорськ) навколо ідеї державності України та налагодження подальшого 

партнерства між ними, використовуючи сучасні медіа Інтернет-ресурси 22 січня, в 

День Соборності України, у приміщенні Маловисківської районної бібліотеки 

розпочато реалізацію довготривалого молодіжного медіа-проекту “Пізнаємо Україну 

через діалог”, який реалізується в рамках проекту “Школа громадської участі”, 

ініційованого Кіровоградським інститутом соціокультурного менеджменту, що діє за 

сприяння міжнародного фонду Ч. Мотта. 

Понад 100 запрошених учасників проекту одночасно зі своїх студій під час 2-х 

годинного прямого ефіру могли ознайомитись з історією міст-учасників, та діяльністю 

один одного. Подія продемонструвала високий рівень толерантності, живого інтересу 

учасників та готовності до подальшої співпраці. 

Головне, що проведення такої відео - конференції не вимагає жодних витрат, 

якщо є комп’ютер із веб-камерою та доступ до Інтернет. 

Друга зустріч в рамках медіа-проекту “Пізнаємо Україну через діалог” зібрала 

творчу молодь м. Мала Виска, м. Львова і м. Краматорська, під час якої юнаки та 

дівчата розповідали про свої захоплення, досягнення та здобутки, ділилися своїми 

“рецептами успіху”, представляли презентаційні ролики, демонстрували свої роботи. 

Результатом зустрічі стало створення групи в соціальній мережі “Вконтакті” під 

назвою “На 48-паралелі”. 

Однією із проблем сучасності є погіршення здоров’я підростаючого покоління, 

поширення різноманітних шкідливих звичок серед молоді. Саме темі спорту, як 

альтернативі негативним звичкам, була присвячена третя медіа-зустріч між 

маловисківською та львівською молоддю. Мова йшла про спортивні заняття та 

досягнення, розмова підкріплювалася фото- та відеоматеріалами. Учасники дійшли 

згоди, що практика фізичної культури та спорту є ефективним засобом формування 

здорової молодої особистості. 

Співучасники проекту відзначили позитивні його моменти, які сприяли 

об'єднанню молоді навколо спільних інтересів. 

В рамках проекту бібліотекарі створили блог “Мала Виска – чистий дім”, де 

розміщуються фото, відео - матеріали, статті, які висвітлюють екологічні проблеми 

міста. 

На початку квітня 2013 року Маловисківська ЦРБ у співпраці з Кіровоградською 

державною податковою інспекцією розпочали спільний інноваційний проект 

“Податкова звітність без кордонів”, презентація якого відбулась в інформаційному 

центрі районної бібліотеки. 

Одним з головних організаторів заходу став заступник голови районної ради 

Леонід Жовтило. Він переконався, що саме районна бібліотека буде найкращим місцем 

для проведення інформаційної кампанії для представників податкової адміністрації та 

місцевих підприємців. 
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У заході взяли участь близько 20 учасників, представників податкової інспекції, 

підприємців із Малої Виски та с. Смоліно, які долучилися до “Скайп”-конференції, щоб 

обговорити практичні питання щодо податкової онлайн - звітності.  

Директор районної бібліотеки Тетяна Малашенко презентувала місцевим 

підприємцям та податківцям нові послуги, які відтепер може надавати районна 

бібліотека представникам бізнесу. 

Фахівці податкової адміністрації встановили необхідне програмне забезпечення 

для е-звітування на всіх комп’ютерах бібліотеки. Під час запуску проекту місцевий 

підприємець та користувач бібліотеки заповнив податкові звіти онлайн та 

продемонстрував усім присутнім, як працює нова форма звітності. Таку ж процедуру 

виконав і один із підприємців с. Смоліно, не виходячи із селищної бібліотеки № 1, де 

теж діє інформаційний центр. Це був практичний досвід для всіх бажаючих здавати 

звіти за допомогою Інтернету. 

Проведення спільного заходу районної ради та місцевої податкової адміністрації 

в бібліотеці було справжнім цифровим проривом для всіх бажаючих. 

Бібліотекарі Кіровоградської МЦБ та філій № 8, 12, 16 стали авторами проекту 

“Чути тих, хто не чує”, основною метою якого є надання допомоги людям з вадами 

слуху, збагачення їх духовного світу через читання, розширення спілкування, 

забезпечення повного і оперативного задоволення інформаційних потреб. 

Для цього створено папки досьє: 

“Соціальна інформація”; 

“Інваліди: проблеми, цінності, орієнтація”. 

В рамках даного проекту в Кіровоградській ЦМБ відбулася зустріч наймолодшої 

учасниці української збірної на Дефолімпійських іграх 2009 року Ірини Терещенко. Під 

час цієї зустрічі усі присутні вперше дізналися про Дефолімпійські (Мовчазні) ігри, про 

участь наших кіровоградських плавчих у цих іграх, про їх перемоги та мрії на 

майбутнє. 

Значна робота в бібліотеці-філії № 8 відводиться співпраці з вихователями та 

вихованцями навчально-виховного об’єднання “Спеціальна загальноосвітня школа-

дитячий садок для дітей з вадами слуху”. 

Бібліотекарі філії № 8 провели огляди літератури “Найкращі друзі нашої душі”, 

“Цей чудовий й дивовижний наш книжковий дивосвіт” та годину здоров’я “Ваше 

здоров’я - у ваших руках” у НВП УТОГ “Бусол”, в гуртожитку УТОГ, у спеціалізованій 

загальноосвітній школі для дітей з вадами слуху. 

Працівники бібліотеки-філії № 16 провели рекламну акцію “Бібліотека - 

читачам”, що відбулася у Будинку культури УТОГ. Учасникам зустрічі надана 

інформація про бібліотеку, проведені ігри “Знайди свою половинку”, конкурси 

“Ідеальний інтер’єр”, “Знайомі все обличчя”. Завдання дуже зацікавили присутніх, вони 

охоче взяли участь у заходах. 

Бібліотекарі філії № 12 співпрацюють з клубом “Ветеран”, який діє при 

обласному Будинку культури УТОГ. 

В Бобринецькому районі розроблені проектні заявки “Організація та підтримка 

бібліотечних послуг з використанням безкоштовного доступу до Інтернету для 

користувачів-дітей з соціально незахищених сімей” (районна бібліотека для дітей), 

“Підвищення інформаційної грамотності населення та покращення знань через 

використання новітніх комп’ютерних технологій” (Витязівська сільська бібліотека), 
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“Забезпечити доступ до новітніх технологій працівників аграрного сектору з соціально-

економічних, господарських, правових питань” (Федіївська сільська бібліотека). 

Районна бібліотека для дорослих виступала головним заявником та готувала заявку для 

участі у конкурсі, надавала методичну підтримку у підготовці проектів обраних 

сільських бібліотек, але через аварійність свого приміщення не мала змоги писати свій 

проект. 

Олександрівська районна бібліотека для дорослих та Михайлівська сільська 

бібліотека взяли участь в конкурсі проектів Всеукраїнської програми „Бібліоміст” 

„Сучасна бібліотека йде в люди” і за результатами підведення підсумків ввійшли в 

п’ятірку переможців. 

Метою міні-проекту районної бібліотеки для дорослих „Віртуальний світ - у 

кожну домівку віддалених вулиць” є забезпечення інформаційних мостів між 

бібліотекою та багатодітними родинами шляхом надання Інтернет-послуг за межами 

бібліотек (9,0 тис. грн.), а мета міні-проекту Михайлівської сільської бібліотеки - 

Бібліотечна фан-зона Михайлівки "Інтернет - в твоїх руках" - впровадження інновацій в 

бібліотеку за її межами з використанням ноутбука ( 9,5 тис. грн.). За дані проекти 

бібліотеки отримали 2 ноутбуки. В 2013 році планується підключити до Інтернет 

Михайлівську бібліотеку. 

Олександрівська районна бібліотека має 2 веб-сайти, на яких представляються і 

рекламуються усі аспекти бібліотечної діяльності та різноманіття її інформаційних 

ресурсів. Створено блог „Олександрівський бібліотечний меридіан”. Бібліотека 

використовує блог для поширення бібліотечних новин, які постійно оновлюються. 

В рамках реалізації проекту програми “Бібліоміст” створено веб-сайт 

Олександрійської районної дитячо-юнацької літературної студії “Паросток”. Сільські 

бібліотеки-філії, учасники даної програми, створили власні блоги, сторінки бібліотек в 

соціальних мережах. 

Отже, сучасна бібліотека — це і арт-студія, і центр для спілкування, і місток, що 

пов’язує з рідними, і навчальний заклад, і незамінний ресурс для людей похилого віку 

та громадян з обмеженими можливостями. 

В 2012 році директор Долинської районної бібліотеки для дорослих Гладка Н.М. 

брала участь у регіональному форумі учасників проекту „Бібліоміст” у Херсонській 

ОУНБ ім. О. Гончара. 

В поточному році Гладка Н.М. та Безугла С.І., методист Долинської районної 

бібліотеки для дорослих брали участь у тренінгу „Моніторинг та оцінка діяльності 

сучасної бібліотеки” за програмою „Бібліоміст”, який відбувся у Миколаївській ОУНБ 

ім. О. Гмирьова. 

Запровадження інформаційних технологій у бібліотечну практику, надання 

новітніх послуг користувачам сприяло якісному, оперативному задоволенню 

різноманітних запитів користувачів, підвищенню основних показників роботи 

бібліотек, іміджу бібліотеки і бібліотечної професії. 

Основні показники роботи бібліотек 

№ 

п/п 

 

Назва регіону 

користувачі книговидача відвідування 

І кв. 

2012р. 

Ікв. 

2013р. 

+ 

- 

І кв. 

2012р. 

Ікв. 

2013р. 

+ 

- 

І кв. 

2012р. 

Ікв. 

2013р. 

+ 

- 
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1 Бобринецький 8131 8076 -55 83381 80868 -2513 32940 33725 +785 

2 Гайворонський 10061 10882 +821 76074 77260 +1186 27845 32115 +4270 

3 Голованівський 10320 9630 -690 73290 67780 -5510 32773 35680 +2913 

4 Долинський 7242 7382 +140 63084 58172 -4912 23631 23267 -364 

5 Маловисківський 11581 10717 -864 90723 82770 -7953 39754 33443 -6311 

6 Новоукраїнський 13478 13856 +378 119727 116393 -3334 53543 53575 +32 

7 Олександрівський 10012 10004 -8 68970 69014 +44 26195 27002 +807 

8 Олександрійський 17095 17883 +788 195625 176025 -19600 109583 960021 -

13562 

9 м. Кіровоград 26323 26272 -51 230757 244463 +13706 92219 88775 -3444 

10 м. Олександрія 19721 17847 -1874 173842 152380 -21462 73178 64652 -8526 

11 м. Світловодськ 5351 5919 +568 47269 57101 +9832 18896 19214 +318 

  

Відкриття Інтернет-центрів в рамках програми “Бібліоміст” позитивно вплинуло 

на показник відвідування. Порівняно з відповідним періодом минулого року за І кв. 

2013 року зросло відвідування у Гайворонському, Голованівському, 

Олександрівському, Бобринецькому районах, м. Світловодську. 

Зросла кількість користувачів у Гайворонському, Олександрійському, 

Новоукраїнському, Долинському районах, у Світловодській МЦБС. 

Значно підвищився показник книговидачі в Кіровоградській та Світловодській 

МЦБС, Гайворонському районі. 

Отже, завдяки запровадженню сучасних комп’ютерних технологій основні 

показники роботи в деяких бібліотеках покращились, хоча на загальний стан в області 

особливо не вплинули. 

Крім того, в роботі бібліотек-учасниць програми „Бібліоміст” спостерігаються 

проблеми, особливо відсутність достатнього досвіду роботи бібліотечних працівників з 

інформаційними технологіями, неякісний зв’язок провайдера - Інтертелекому в 

сільських бібліотеках.  

І все ж, робота за проектом «Бібліоміст» перетворила бібліотеки на сучасні 

центри громадської активності, започаткувала впровадження нових видів бібліотечних 

послуг, які сприятимуть подальшому розвитку місцевих громад, більш повному 

задоволенню соціально важливих інформаційних потреб. 
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Н.Гапіченко, О.Федоренко, 

бібліотекарі відділу соціокультурної 

діяльності 

 

Нові електронні сервіси та послуги ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 
 

Сьогодні вже можна констатувати, що створення і розвиток веб-ресурсів 

бібліотек став актуальним напрямком їхньої діяльності. У зв’язку з цим, українські 

бібліотеки накопичують і аналізують позитивний досвід і новації в організації й 

функціонуванні бібліотечних веб-сайтів, як вітчизняних, так і зарубіжних, що знайшло 

своє відображення у фахових виданнях. 

Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет стала ефективним засобом комунікації, 

пропаганди, реклами та електронної комерції. Більшість громадян, підприємств, 

установ, організацій та закладів, маючи доступ до мережі та власні сайти, активно 

використовують даний ресурс. Головною перевагою інформації, що розміщується в 

Інтернеті, є її доступність та широта охоплення аудиторії. 

Он-лайновий бібліотечний сервіс набуває все більшого розвитку та передбачає 

забезпечення дистанційного доступу до ресурсів бібліотеки широкого кола 

користувачів Інтернету. Тому цікаве та змістовне інформаційне наповнення 

бібліотечного веб-сайту є запорукою успіху закладу. 

По суті, веб-сайт – це віддзеркалення успішності бібліотеки, її обличчя. 

 

Завдання веб-сайту 

Сьогодні веб-сайт є одним з інструментів бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів нашої бібліотеки. Забезпечення вільного доступу до 

інформаційних ресурсів, інформування про всі аспекти діяльності, про цілі, завдання, 

роботу та структуру ОУНБ – ось головні завдання, які ми ставили перед собою при 

його створенні.  

Однією з найважливіших характеристик будь-якого веб-ресурсу є періодичність 

поповнення його новою інформацією. У зв’язку з цим співробітники відділу 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки ведуть постійну 

роботу з наповнення сайту бібліотеки актуальною інформацією. 

Для успішної роботи сайту необхідно, аби він виконував декілька завдань, які 

мають взаємодіяти між собою: 

- реклама послуг, що надає бібліотека, нових бібліотечних ідей і проектів; 

- безкоштовне надання інформації та послуг; 

- підтримка користувачів, допомога в реалізації їхнього творчого та 

інтелектуального потенціалу (в організації презентацій виставок, проведенні творчих 

вечорів, інших масових заходів); 

- реклама діяльності та послуг бібліотеки в міжнародному співтоваристві; 

- сприяння обміну фаховою інформацією між бібліотечними спеціалістами та 

ін. 

Створення та підтримка власного веб-сайту стала для бібліотеки ім.Д. 

Чижевського одним з головних напрямків діяльності. Веб-сайт нашої бібліотеки в 

Інтернеті став могутнім інструментом бібліотечно-інформаційного обслуговування.  
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Із його створенням бібліотека перейшла на якісно новий рівень обслуговування: 

розширились її функції, надається доступ віддаленому користувачеві. 

Створення та підтримка веб-сайту – це велика творча праця всього колективу. В 

цій роботі працівники намагаються виконувати такі вимоги: якість наповнення, 

стабільність та актуальність інформаційних ресурсів, зручність навігації, єдність 

дизайну всіх розділів та дотримання при його створенні і експлуатації таких принципів 

як відкритість – надання повної інформації про всі аспекти діяльності бібліотеки, 

фонди, послуги, правила обслуговування; індивідуальний підхід до різних груп 

користувачів, також інформативність – максимальне наповнення інформаційними 

ресурсами (каталоги, картотеки, БД). 

Рейтинг сайту 

В 2011 році на сайт бібліотеки було здійснено 290 200 переходів, а в 2012 році – 

339 800 (+49 600). 

З початку 2013 року на сайт бібліотеки ім. Д. Чижевського було здійснено 70 113 

переходів, з них більше 3 000 з мобільних телефонів. 

В середньому за день здійснюється 1 170 відвідувань, за березень 2013 року сайт 

відвідували 35 128 разів. 

74% відвідувань надходять з України, інші з таких країн: Російська Федерація, 

Болгарія, Сполучені Штати Америки, Молдова, Білорусь, Польща, Німеччина, Ізраїль і 

т.д.  

Рейтинг відвідувань по містах України показує, що найчастіше сторінку 

бібліотеки відвідують в місті Києві. В Топ-10 відвідувачів сайту також ввійшли: 

Кіровоград, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Донецьк і Житомир. 

 

Найпопулярніші розділи сайту 

 

І квартал 2012 року І квартал 2013 року 

Кількість 

відвідувань 

Назва розділу Кількість 

відвідувань 

Назва розділу 

16 911 Корисні ресурси Інтернет 16 860 Корисні ресурси Інтернет 

3 395 Краєзнавство Кіровоградщини 22 720 Краєзнавство Кіровоградщини 

3 248 Електронний читальний зал  53 800 Електронний читальний зал 

699 Розділ “Бібліотечні події” 3 598 Розділ “Бібліотечні події” 

510 Електронний музей книги 8 542 Електронний музей книги 

322 Віртуальні виставки 5 217 Віртуальні виставки 

 

Саме про найпопулярніші сервіси (цього року) піде мова далі. 

Найпопулярнішим розділом в 2013 році став “Електронний читальний зал”, його 

відвідали 53 800 разів. Представлення на веб-сайті електронного читального залу – це 

найефективніше забезпечення доступу користувачів до електронних ресурсів. Він 

включає електронні версії підручників, наукової літератури, навчально-методичні 

посібники, праці вчених, краєзнавців, які увага! унікальна можливість - можна 

переглядати та перезберігати у форматах PDF, EPUB (епаб) та MOBI. 

Електронний читальний зал складається з двох розділів: індивідуальні автори та 

колективи авторів. Розділ «Індивідуальні автори» має повні тексти 97 авторів, а розділ 

«Колективні автори» – 33. Крім того, у цьому розділі можна знайти проект 

«Єлисаветградський абрис Якова Паученка» (проект був створений до відзначення 
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140-річниці з дня народження художника архітектури, творчість якого стала однією з 

яскравих сторінок архітектурної спадщини м. Єлисаветграда. В проекті розкрито 

сторінки життя митця та представлено його архітектурні творіння, що знаходяться не 

лише в Єлисаветграді, але і інших місцях області). Проект має велику популярність 

серед он-лайн користувачів бібліотеки. Саме в роботі над цим проектом, вперше в 

Україні, було застосовано нову технологію збереження графічних зображень в форматі 

Дежа Вю (DJVU), яка відкриває нові можливості у передачі високоякісних графічних 

зображень і створена саме для використання у мережі Інтернет. 

Не можемо не назвати проект “Електронний Музей Книги”. Проект має 6 

віртуальних залів, 5 тематичних розділів, серед яких “Рукописи XV-XX століть”, де 

опубліковано ряд повних кольорових фотокопій унікальних рукописних книг, 

“Колекція Олександра Ільїна”, “Колекції”, “Мистецтво книги”, де розміщені фотокопії 

книг та розділ “Земляки”. Хочемо зазначити, що в Інтернет викладаються повні копії 

книг, а не лише їх титульні сторінки.  

Другим за популярністю розділом в 2013 році став розділ «Краєзнавство» (22 

720 відвідувань), що складається з: 

- бібліографічних покажчиків; 

- книг місцевих письменників та краєзнавців, 

- підрозділу «Архів Д.І. Чижевського», 

- мистецтво Кіровоградщини, 

- мультимедійного он-лайн проекту, який був запроваджений у 2010 році 

„Єлисаветградський абрис. Персони українського театру”. Проект представляє 

матеріали фондів бібліотеки ім. Д. Чижевського та Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею. Оцифровані матеріали фондів творчих біографій п’яти діячів 

театрального мистецтва: Марка Кропивницького, Івана Карпенко-Карого, Миколи 

Садовського та Марії Садовської стали основою проекту. Вперше представлена на 

огляд громадськості значна частина предметів. У бібліотечній частині оцифровані 

книги, які стали бібліографічною рідкістю, видання діаспори та найповніша (на 2010 р.) 

бібліографія книг та періодичних видань, що стосуються корифеїв українського 

театрального мистецтва. 

Наступним за популярністю ресурсом в 2013 році став розділ «Корисні ресурси 

Інтернет» (16 860 відвідувань), який нараховує сотні адрес веб-серверів. Розділ 

ділиться на такі підрозділи: 

- Органи державної влади України 

- Корисні посилання з питань євроатлантичної інтеграції, 

- Електронні періодичні видання (газети, журнали та сайти літературних 

видань України, окремо виділена періодика Кіровоградщини), 

- Он-лайн перекладачі, 

- Сайти бібліотек в Україні, Росії та світі, 

- Електронні бібліотеки, 

- Бібліотечні асоціації та бібліографічні бази даних,  

- Електронні версії журналів. 

Також дуже популярним розділом є «Віртуальні виставки», який відвідали 

5 217 разів (у 22 рази частіше, порівняно з аналогічним періодом минулого року). 

Перевагами цього сервісу є те, що виставка - захід, умовно не обмежений у часі та 

просторі, реалізується за рахунок Інтернет-ресурсів, у мережах якого бібліотека має 
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можливість розмістити текстову інформацію, графічне, аудіо- або відео зображення 

експонатів, що розкривають зміст виставки.  

Відвідувачі віртуальної виставки можуть отримати повну інформацію за темою, 

що їх цікавить, без поспіху, часових або географічних обмежень і витрат, супутніх 

традиційним виставкам, наочно ознайомитися з інформаційним ресурсом та одержати 

іншу додаткову інформацію. Це, безумовно, сприятиме зверненню користувачів до 

ресурсів бібліотеки, більш активному її відвідуванню. 

Розділ «Віртуальні виставки» постійно оновлюється та складається не лише з 

виставок книг, але й з документальних фотографій, персональних виставок робіт, а 

найновішою інновацією є розміщення віртуальних фотовиставок визнаних українських 

та іноземних фотографів. Найпопулярнішими серед них є фотопроект Сергія Зайцева 

«Моя квітуча Україна». На думку фахівців бібліотеки, саме віртуальні фотовиставки 

призвели до помітного збільшення переглядів цього розділу. 

Отже, віртуальні виставки надають широкий спектр можливостей для суб’єктів 

виставкової діяльності. Їхні організатори можуть таким чином популяризувати фонди 

та рекламувати бібліотеку, а відвідувачі – задовольняти свої інформаційні потреби.  

Щоб зробити наш сайт «живим» та цікавим, ми уважно ставимось до сторінки 

«Новини» (3 598 відвідувань), де інформація поновлюється майже щоденно, а в деякі 

дні по декілька разів. На цій сторінці можна дізнатись про цікаві події в бібліотеці. Їх 

можна переглянути, натиснувши кнопку «Бібліотечні події», або в рядку, що біжить. 

Також всю нову інформацію, яка була розміщена на сайті, можна дізнатися, 

перейшовши у розділ «Що нового».  

Необхідно відмітити й те, що працівники нашої бібліотеки створюють 

мультимедійні проекти, які розміщені на сайті бібліотеки. Серед них - один з перших є 

компакт-диск «Автограф війни», присвячений 60-річчю Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні, який зберіг у фондах бібліотеки безцінні документи – листи, 

свідчення, фотографії, які одразу після закінчення роботи виставки повернулися до 

сімейних архівів, обласного краєзнавчого музею та державного архіву у 

Кіровоградській області.  

Одним з яскравих проектів є медіапроект з аудіопідкастами «Голоси з війни», 

який був презентований з нагоди відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні. На сьогодні цей колективний бібліотечний проект зібрав аудіозаписи понад 139 

спогадів очевидців, учасників і дітей війни. Крім аудіо-записів, ми оцифровуємо 

фотографії, створюючи унікальний краєзнавчий ресурс пам’яті очевидців Великої 

Вітчизняної війни. Проект триває і постійно поповнюється. 

В 2012 році бібліотека запровадила он-лайн проект «Видатні особистості 

Кіровоградщини» в рамках регіональної ініціативи «Історія рідного краю». Проект 

вмістив дані про 50 відомих земляків. Проект розрахований на кілька років. Над його 

створенням працюють кілька відділів бібліотеки. 

Не можемо не відмітити, про те, що це лише частина сервісів та послуг, що 

надаються користувачам ОУНБ ім. Д. Чижевського. Користуючись веб-сайтом 

бібліотеки он-лайн користувачі мають можливість звернутися до віртуальної довідки, 

Кіровоградського Регіонального та Центрально-Українського Кооперативних 

Каталогів, підписатися на розсилку або, навіть, віртуально помандрувати відділами 

бібліотеки.  
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Отже, веб-сайт бібліотеки – один з найефективніших, найзручніших способів 

доведення до користувачів інформації про можливості бібліотеки, її потенціал, 

комунікативний засіб формування її іміджу та рекламних послуг. Веб-сайт – це обличчя 

бібліотеки. Масштабна і непроста робота вимагає творчої праці всього колективу. І 

тільки постійний розвиток веб-сайту робить його цікавим і корисним для наших 

користувачів.  
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В.Феофанова, 

провідний бібліотекар Інтернет-центру 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Адвокація - невід'ємна частина діяльності кожної бібліотеки 

 

Ось вже щонайменше чверть століття вітчизняні бібліотеки безперервно 

борються за виживання - як поодинці, так і об’єднавши зусилля. Раз у раз з усіх сторін 

виникають найрізноманітніші загрози для бібліотечної професії, і їх доводиться 

передбачати і застосовувати необхідних заходів по випередженню. 

Здавалося б, за цей час бібліотекарі повинні "накачати м’язи", оволодіти всіма 

існуючими видами, способами, техніками, методами захисту своїх професійних потреб 

та інтересів, і відвоювати собі, нарешті, законне місце під небом і сонцем. Але новий 

день приносить нові виклики. Нині, як ніколи, актуальна тема захисту і просування 

бібліотечних інтересів, але тепер це має назву - адвокація. Саме з цим видом діяльності 

пов'язані тепер наші надії на виживання в непростих умовах сучасної реальності. 

Адвокація має стати невід’ємною частиною діяльності кожної публічної 

бібліотеки – від бібліотечних лідерів до співробітників та прихильників серед членів 

громади.  

Рішення, які приймаються урядом на всіх рівнях щодо фінансування, копірайту, 

телекомунікацій, інтелектуальної свободи та книговидання, безпосередньо стосуються 

діяльності бібліотек і доступу до інформації. Як репрезентувати інтереси бібліотек і 

читачів перед тими, хто уповноважений приймати рішення? Як на загальнодержавному 

та місцевому рівнях впливати на прийняття позитивних рішень щодо розвитку 

бібліотек і покращення доступу до інформації? Як покращити імідж бібліотеки в 

суспільстві? Чим і як ми можемо довести, що бібліотеки дійсно важливі й варті 

підтримки? Хто може бути партнером бібліотекарів у цьому? Дати відповідь на ці 

запитання можуть допомогти системні дії та знання з адвокації бібліотек. 

Таким чином, адвокація – серія дій, які застосовуються з метою привернути 

увагу до певних питань, змінюючи стан відношення у суспільстві. Адвокація - це 

спланована, ретельно розроблена й послідовна діяльність щодо підвищення обізнаності 

урядовців, потенційних партнерів, ґрантодавців, суспільства в цілому, в певній 

важливій для бібліотек проблемі. Це також зусилля, спрямовані на отримання 

книгозбірнею підтримки та розуміння суспільства, які необхідно докладати протягом 

тривалого часу, використовуючи різноманітні засоби й форми роботи.  

Сутність адвокації в тому, щоб людям, які приймають рішення, сказати: "Те, що 

ми Вам можемо запропонувати, може дуже допомогти у здійсненні Ваших планів". 

Ідеальний результат адвокаційної діяльності - внесення реальних змін у життя 

людей, мирне запровадження нових позитивних уявлень і норм. 

Важливість адвокації для бібліотек: 

- може допомогти підвищити значення бібліотеки; 

- створити для неї надійне "місце за столом", де приймаються важливі 

фінансові або політичні рішення; 

- сприяє досягненню загальних цілей розвитку бібліотек. 

Адвокаційна кампанія є низкою послідовних конкретних заходів, що 

відбуваються в певній хронологічній і логічній послідовності. Як і будь-який вид 
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діяльності, адвокація дає результат лише в разі, якщо вона буде добре спланована. У 

цій сфері існують певні принципи планування та проведення кампаній. 

Ефективна адвокація пов’язана з фандрейзингом, маркетингом, PR - діяльністю, 

стратегічними партнерствами та багатьма іншими напрямками роботи будь-якої 

організації. 

Фандрейзинг — це пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, 

грошей та ін) для реалізації проектів та / або підтримання існування організації 

Маркетинг — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення 

цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. 

PR – діяльність – ніщо інше як поінформування суспільства про свою діяльність, 

а отже – механізм формування іміджу бібліотеки та запорука успіху. 

Адвокаційні кампанії краще націлювати на вирішення стратегічних проблем, 

наприклад, на розширення доступу до Інтернету в бібліотеках регіону і запровадження 

нових бібліотечних послуг для громади, у т.ч. – надання доступу до електронних версій 

книг та журналів. 

У сучасному інформаційному суспільстві, щоб зайняти місце у віртуальному 

просторі, бібліотекам необхідно шукати нові форми і методи роботи, способи 

залучення читачів і користувачів. Серед таких інноваційних форм роботи є створення і 

використання бібліотечних сайтів. Веб-сайт бібліотеки - найважливіший стратегічний 

напрямок розвитку діяльності бібліотек. 

Необхідність створення веб-сайтів публічними бібліотеками обумовлена тим, що 

сайти є ефективним засобом для: 

- рекламування бібліотеки в міжнародному інформаційному просторі 

Інтернет; 

- забезпечення доступу у мережі до власних бібліотечних продуктів для 

широкого кола користувачів; 

- сприяння розвитку нових інформаційних послуг; 

- сприяння ефективній реалізації інформаційної та культурно-освітньої 

функції бібліотеки; 

- підвищення інформаційної культури користувачів. 

У квітні 2013 року було проаналізовано сайти 23 районних бібліотек 

Кіровоградської області. Одразу слід сказати, що аналіз веб-сайтів виконувався з метою 

виявлення роботи адвокаційної діяльності бібліотек. 

Сайти бібліотек мають поєднувати в собі інформаційні, пошукові, освітні, 

рекламні, новаторські функції. Все це робить їх потужним засобом для просування 

інформаційно-бібліотечних продуктів і послуг, а також формування іміджу бібліотеки в 

світовому просторі Інтернету. Саме тому аналіз сайтів на предмет адвокації  є 

невід’ємною ланкою в обслуговуванні і маркетингової діяльності бібліотеки. Під 

просуванням сайту автор розуміє дію, спрямовану на оповіщення максимального числа 

користувачів Інтернету про існування сайту, наданих ресурсів і послуг. Все це 

дозволить перетворити сайти бібліотек в повноцінний маркетинговий канал, а 

бібліотеці зайняти гідне місце в Інтернет - просторі. Важливо, щоб сайт відповідав 

певним вимогам, до яких варто віднести: 

- по-перше, релевантний і повний інформаційний зміст, причому чільну 

позицію повинні займати матеріали, що характеризують діяльність організації, 

- по-друге, проста і логічна структура, 
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- по-третє, регулярне оновлення інформації; 

- по-четверте, унікальний стиль - це дизайн, логотип та інша атрибутика. 

Таким чином, дуже важливо, щоб інформаційне наповнення, ясна і логічна структура 

розміщення інформації та дизайнерське оформлення бібліотечної сторінки гармонійно 

поєднували в собі і традиції самої бібліотеки та нові технологічні рішення. 

Таким чином, при аналізі сайтів враховувалися такі критерії: 

1. Наявність інформації про бібліотеку (історію, структуру, ресурси, послуги, 

контактна інформація). 

2. Наявність матеріалів, які можуть зацікавити широке коло користувачів 

(повні тексти книг і статей, оцифровані видання тощо). 

3. Наявність (і частота оновлення) новинного блоку. 

4. Наявність фото і відеоматеріалів. 

5. Інтереси бібліотек з використанням засобів масової інформації. 

6. Зв’язки з громадськістю. 

7. Проектна діяльність. 

8. Спонсорська допомога. 

9. Робота з владою. 

10. Наявність посилань на корисні для користувачів джерела і сайти. 

Отже, з інформацією про свою бібліотеку розробники сайтів справляються 

добре. Пояснити це можна тим, що подібна інформація закладається в першу чергу, і 

"зібратися" один раз набагато легше, ніж підтримувати сайт з дня на день. Бажано, щоб 

на головній сторінці була фотографія бібліотеки, контактна інформація (з номером 

телефону, кодом міста) та режим роботи. Деякі бібліотеки дуже цікаво представлені на 

сторінках соціальних мереж.  

У всякому разі, 19 бібліотек Кіровоградщини надають достатньо інформації. 

Набагато гірше йдуть справи з інформацією, здатної зацікавити широке коло 

Інтернет - користувачів (ми не включаємо сюди численні бібліографічні покажчики, 

методичні  матеріали та ін., адресовані окремим групам користувачів - бібліотекарям, 

педагогам і т. д.). З деякою натяжкою, враховуючи тут і літературну або художню 

творчість читачів, таку інформацію надають лише 13 бібліотек. Найкращі з них 

Бобринецька, Вільшанська, Маловиськівська районні бібліотеки, Новоукраїнська ЦРБ. 

Дуже важливий та необхідний - розділ новин. Про свої новини розповідають 

майже всі бібліотеки, лише на сайтах 7 бібліотек не представлена така інформація. 

(Бобринецька, Новгородківська, Новомиргородська, Олександрівська,  Онуфріївська, 

Петрівська районні бібліотеки та Знам’янська міська центральна бібліотека). В першу 

чергу, користувача цікавить те, що відбудеться найближчим часом. Хоча не завжди 

користувач отримує "свіжу" інформацію - є випадки, коли читачам пропонуються 

"новини" дворічної давнини! Також хотілося б звернути увагу на те, що часто 

бібліотеки в якості новин пропонують переглянути архів новин за минулі роки. В 

першу чергу користувача цікавить те, що відбудеться зараз, або буде відбуватись 

найближчим часом. На бібліотечних сайтах хотілось би більше бачити фото та відео- 

матеріалів. 

Партнерські відносини із засобами масової інформації було висвітлено  на 

сайтах 14 бібліотек. З них тільки 8 бібліотек публікується у ЗМІ регулярно, 

(Знам’янська, Кіровоградська та Світловодська міські ЦБС, Компаніївська, 

Маловисківська, Новоархангельська, Новоукраїнська районні бібліотеки).  Бібліотеки 
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повинні висвітлювати свою діяльність та рекламувати послуги на сторінках 

періодичних видань, на радіо та телебаченні і, цим самим, формувати позитивний імідж 

бібліотеки і професії бібліотекаря у громаді. 

ГРОМАДА І ВЛАДА. По-перше -  це робота з місцевою громадою. Якщо 

бібліотека працює для людей, реагує на їхні потреби та надає потрібні послуги, вона, 

безумовно, отримує підтримку та захист з боку громади. Якщо ж бібліотека існує сама 

для себе, ніяка адвокація не допоможе, ніхто не буде її захищати. 

По-друге - це робота з владою (яка, до речі, також є частиною громади). Нікому 

не подобаються ті, хто постійно щось просить, не пропонуючи нічого взамін. Набагато 

краще бути партнером, аніж прохачем. Що таке партнерство? В першу чергу - це 

довіра, повага та взаємна вигода. Бібліотека має стати корисною для влади, і не лише 

завдяки тому, що надає послуги громаді. Владу треба сприймати не лише як керівника 

та джерело фінансування, але й як одного із споживачів послуг бібліотеки. Що треба 

владі та що їй може надати бібліотека? Перелік достатньо широкий. Це інформація, 

тренінги, консультації, організація та проведення заходів, навіть PR. Проте, 

пропонувати потрібно не те, що здається важливим бібліотеці, а те, що потрібно 

клієнту, тобто владі. Тому, починати будувати партнерські стосунки слід не з потреб 

бібліотеки, а з потреб влади. Спочатку варто допомогти, і лише потім звертатися з 

власними проблемами. Ставши корисною, бібліотека отримає позитивне ставлення та 

підтримку з боку будь-якої влади. Зв’язки з органами влади як умова адвокаційної 

діяльності у бібліотечній сфері було виявлено на веб-сайтах 17 бібліотек, але це тільки 

посилання на сайти органів влади, що значно прискорює пошук необхідної інформації. 

І лише на одному сайті відображено що влада для бібліотеки це і партнер, і співпраця 

разом  (Добровеличківська районна бібліотека для дорослих). 

Серед недоліків вбачаємо застарілість інформації на бібліотечних сайтах в 

деяких проектах. Підготувавши і представивши на сайті проектну діяльність, рідко хто 

потім поновлює інформацію та навіть повертається до неї. Також, дуже багато 

інформації про проекти минулих років, де немає підсумкової інформації, тобто 

незрозуміло - яка ж доля проекту? 

Суттєвою підтримкою для бібліотек є спонсорська допомога. Вона дозволяє 

значно розширити джерела позабюджетних надходжень до бібліотек. Якщо бібліотека 

займається фандрейзингом, бажано розміщати на веб-сайтах інформацію про те: хто 

спонсор, чим допоміг, чим займається, тобто надати рекламну інформацію про 

спонсорів. Інформацію про отриману благодійну та спонсорську допомогу можна 

знайти лише на 5 веб-сайтах (Знам’янська міська центральна бібліотека, 

Добровеличківська, Маловисківська, Олександрійська  центральна, Новоукраїнська 

районні бібліотеки). 

Списки корисних Інтернет-ресурсів пропонують 8 бібліотек: Бобринецька, 

Долинська, Новоархангельська, Олександрійська, Новоукраїнська районні, 

Олександрійська та Світловодська центральні міські бібліотеки). Інтернет-ресурси 

постійно оновлюються, і треба час від часу перевіряти їх "життєздатність", потрібно 

регулярно доопрацьовувати вебліографію на своїх сайтах для постійних користувачів 

та залучення нових. 

Нелегко встановити частоту оновлення інформації на сайті, оскільки дату 

поновлення бібліотеки найчастіше проставляють на першій сторінці, а не в конкретних 

розділах. На наш погляд, для зручності користувачів мало б сенс біля кожного 
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документу сайту проставляти дату публікації або зміни.  

Далі приділимо увагу досить суб’єктивному критерію - візуальній зручності 

сприйняття інформації. Один користувач віддає перевагу одному набору кольорів, 

інший - не сприймає дрібний шрифт; все залежить від смаку, але при створенні веб-

сайтів мають бути загальні вимоги. На 7 веб-сайтах (Голованівська, Добровеличківська, 

Долинська,  Олександрійська, Онуфріївська, Світловодська районні бібліотеки для 

дорослих, Знам’янська міська центральна бібліотека)  важко сприймалася інформація. 

Частково це можна пояснити зловживанням деяких дизайнерів строкатим фоном 

сторінок, тобто дуже крикливий чи агресивний колір або навпаки: відкриваєш головну 

сторінку сайту бібліотеки – а там біло-чорна табличка, як на цвинтарі. 

Стильова єдність розділів застосовується для легкої орієнтації користувача на 

веб-сторінці: якщо стиль сторінки змінився, він може припустити, що перейшов вже на 

інший сайт. 

 

ВИСНОВКИ. 

Аналіз сайтів бібліотек показує, що багато з них мають типові помилки: 

1. Не завжди вказуються координати бібліотеки та контактна інформація. 

2. Матеріали не структуровані: відсутній розподіл інформації для різних 

категорій відвідувачів. 

3. Часто зміст орієнтовано на адміністраторів, бібліотекарів, а не на 

користувачів бібліотек. 

4. Авторство на матеріалах, найчастіше, не вказано. 

5. Інформація та новини в більшості сайтів практично не оновлюється. 

6. Мало посилань на цікаві бібліотечні та розважальні ресурси. 

7. Недостатній акцент на роботі зі спонсорами та владою. 

8. Візуальна зручність. 

Сьогодні бібліотеки - це динамічні, сучасні громадські центри навчання, 

інформації та відпочинку. Вони відіграють дедалі важливішу роль у подоланні 

соціальної нерівності шляхом забезпечення безкоштовного доступу до інформаційних 

ресурсів.  

Вдала адвокаційна кампанія здатна змінити не тільки думку громади про 

бібліотеку, а також стати позитивним мотиватором і для самих бібліотекарів, відкрити 

двері для нових цікавих ідей, звести місток для активного діалогу "бібліотека і 

громада", надати поштовх для створення нових послуг, які дійсно потрібні громаді та 

кожному, хто прийшов до бібліотеки сьогодні та прийде до неї завтра. 

Не позбавляймо інформації жителів нашого всесвіту! 
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О.Ткаченко, 

заступник директора з основної роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек:  

сучасні пріоритети та акценти 
 

У сучасному світі відбуваються величезні за масштабами, глибокі за змістом і 

довгострокові за впливом перетворення. Світ змінюється набагато швидше, ніж будь - 

коли раніше. Інформаційний ресурс набуває статусу стратегічного поряд з 

матеріальними та енергетичними. Суспільство вже доходить до розуміння того, що 

дуже важливо організувати вільний доступ до інформаційних масивів. В умовах 

експоненціального зростання об’ємів інформації стає усе важче орієнтуватися у нових 

інформаційних потоках.  

Сьогодні одним із засобів отримання своєчасного і якісного доступу до 

інформації є пошукові засоби, у тому числі представлені вторинними джерелами, які 

готуються різними суб’єктами системи документних комунікацій, в першу чергу 

бібліотеками. (Експоненціальне зростання — зростання величини, коли швидкість 

зростання пропорційна значенню самої величини. Його ще називають геометричним 

зростанням) 

Місія сучасних бібліотек, на думку фахівців у галузі ефективного та якісного 

представлення інформаційних послуг, полягає у забезпеченні вільного доступу до 

світових ресурсів інформації. При цьому бібліотека розглядається в якості елемента 

світової інформаційної інфраструктури суспільства, яка бере активну участь у 

формуванні інформаційного простору, оскільки вона володіє методами і засобами 

пошуку, відбору, аналітичної обробки, розповсюдження та надання зацікавленим 

споживачам необхідної інформації у заданих формі та об’ємі. 

Традиційним засобом навігаційної діяльності у бібліотеках є результати її 

бібліографічної роботи у вигляді різноманітних бібліографічних продуктів: каталогів, 

картотек, бібліографічних посібників різноманітних видів, типів, жанрів та форм. 

Електронне середовище змінює не тільки ресурсну базу, але й технологію підготовки та 

надання бібліографічної інформації. Актуальним для суспільства постає завдання 

ефективного використання у бібліотеках переваг нових інформаційних технологій. 

Накопичений досвід бібліографічної діяльності у нових умовах дає привід задуматися 

над сутністю змін, що відбуваються, узагальнити напрацювання та побачити 

перспективи розвитку бібліотечної бібліографії. З розвитком комп’ютеризації будуть 

постійно змінюватися технології, а відповідно - характер бібліографічної роботи.  

Початок ХХІ ст. - це період формування корпоративних об’єднань, 

використання нових інформаційних технологій як основи здійснення колективної 

роботи зі створення бібліографічних ресурсів, бібліографічних продуктів. Важливою 

умовою ефективної роботи з підготовки бібліографічної продукції є рівень професійної 

підготовки бібліографів, бібліотечних фахівців, ступінь оволодіння суб’єктів 

бібліографічної діяльності сучасними технологіями та методами роботи з різними 

носіями інформації. 
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Бібліографічна практика у даний час значно збагатилася за рахунок створення 

нових типів, жанрів бібліографічних посібників, нових концептуальних і 

методологічних підходів до процесів бібліографування. 

Сучасна інформаційна ситуація пов’язана з уявленням про інформаційне 

суспільство або суспільство знань. Знання та інформація розглядаються в аспекті 

ресурсів майбутнього, оскільки, реалізуючи власні основні функції, сприяють 

формуванню інтелектуального потенціалу нації та країни. Основні завдання сучасних 

бібліотек у сфері бібліографічної діяльності такі: 

- наукова обробка та розкриття за допомогою бібліографічних засобів фондів 

бібліотеки (для реалізації цього завдання створюються системи каталогів на різних 

носіях інформації картотеки, бюлетні, списки нових надходжень, бази даних); 

- підготовка бібліографічних джерел репертуарного характеру, які 

відображають увесь репертуар книговидання країни до початку державної реєстрації; 

- підготовка бібліографічних джерел, баз та банків даних з бібліографічного 

забезпечення різних галузей знань, певних сфер діяльності; 

- бібліографічне забезпечення культурно – дозвілевої, освітньої, 

просвітницької діяльності через підготовку та видання джерел популярної 

(рекомендаційної) бібліографії; 

- бібліографічне обслуговування споживачів інформації як у режимі 

виконання одноразових, так і довгострокових запитів; 

- організація та забезпечення доступу споживачів до інформаційних ресурсів 

інших бібліотек, центрів інформації, міжнародних БД та ін. 

В залежності від статусу, місця бібліотеки у загальній мережі регіону, перелік 

цих функцій, їхня змістовна наповненість будуть різними. Основні функції 

визначаються Статутом кожної бібліотеки. Незважаючи на різницю у завданнях 

бібліотек, підготовка бібліографічних джерел інформації сьогодні є однією з основних і 

традиційних функцій бібліотек усіх видів. 

Завдання бібліографічної діяльності бібліотек полягають у наступних функціях: 

- це засіб, який підвищує, розширює інформаційні можливості для кожної 

бібліотеки; 

- для сучасної науки, освіти, просвітництва це організація таких умов, за яких 

наявність інформації веде до створення нових знань і нового рівня освіти; 

- оцінювання, акцентується на комплексному, проблемно – орієнтованому 

відображенні документів, якісному відборі, розкритті змісту текстових повідомлень; 

- бібліографічна інформація є рекламою для об’єктів бібліографування, 

діяльності бібліотек, сприяє просуванню документів, продуктів і послуг бібліотек на 

інформаційному ринку; 

- бібліографічні джерела бібліотеки сприяють забезпеченню інформаційно – 

психологічної безпеці читачів. 

Сьогодні проводяться теоретичні дослідження щодо нових явищ у 

бібліографічній діяльності бібліотек, зокрема розглядаються питання еволюції 

технології підготовки бібліографічної інформації, ролі довідково-бібліографічного 

апарату у сучасній структурі бібліотек, класифікації бібліографічної продукції у нових 

технічних та технологічних умовах її підготовки. Змінюється та збагачується 

термінологічний апарат бібліографознавства новими поняттями та їх визначеннями, 
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формуються нові підходи щодо менеджменту процесом створення бібліографічної 

продукції та визначення її якості і ефективності використання. 

Поява нових концепцій розвитку окремих видів бібліографії, наприклад 

популярної (рекомендованої), також дозволило дослідникам зробити висновки, що 

система рекомендаційно – бібліографічних посібників у традиційному розумінні 

закінчила своє існування. У зв’язку з розвитком технологічного процесу 

бібліографування усе частіше бібліотеками світу використовується поняття 

„бібліографічна продукція” замість понять „система бібліографічних посібників”. Під 

бібліографічною продукцією ми розуміємо сукупність бібліографічних ресурсів різних 

типів, видів і форм, які створює бібліотека, у тому числі спільно з іншими 

інформаційними установами. Треба чітко усвідомлювати, що бібліографічна продукція 

на інформаційному ринку представляє специфічний предмет споживання. 

Разом з тим актуальним залишається питання щодо ролі і функцій бібліотек у 

підготовці бібліографічної продукції в рамках регіону або галузі. Тут принцип 

системності, послідовності і традиційності залишається. У перспективі регіональні 

бібліотеки в своїй бібліографічній діяльності мають орієнтуватися на використання 

готових, створених крупними центрами бібліографічних та інформаційних ресурсів, на 

впровадження сучасних форм і видів довідково – інформаційного обслуговування. 

У галузі формування власних бібліографічних ресурсів перевагу слід віддавати 

краєзнавству, а також участі у консорціумах, об’єднаннях бібліотек зі створення та 

використання спільних бібліографічних ресурсів, що підвищує якість бібліографічної 

продукції, зменшує витрати на її виробництво, зрештою, збільшує інформаційний об’єм 

кінцевого результату. Приклади корпоративної роботи є як загальноукраїнські, так і 

наші регіональні. На Всеукраїнському рівні наша бібліотека багато років адмініструє 

Центрально – Український кооперативний каталог, ресурс який сьогодні створюють 13 

бібліотек і описують 112 загальноукраїнських журналів. Досвід багаторічної роботи 

показав і доказав ефективність такої співпраці, попри усі проблемні питання, які ми 

вирішуємо в робочому порядку. Наш регіональний консорціум – Краєзнавчий 

регіональний кооперативний каталог також добре усім відомий ресурс. Його сьогодні 

створюють14 бібліотек області, які описують 25 регіональних газет. Цей анотований 

ресурс є досить популярним не тільки серед користувачів, які звертаються до 

електронних каталогів, але й для бібліотечних фахівців, у першу чергу. Ефективність 

такої співпраці не залишає сумнівів, адже, описуючи три або дві газети, бібліотеки – 

учасниці мають змогу користуватись усіма анотованими записами усіх 25-ти. Звичайно, 

такі спільні проекти зобов’язують постійно вдосконалювати якість і пунктуальність у 

своїй роботі. Такий проект адмініструвати важко, оскільки головна бібліотека несе в 

решті відповідальність за кінцевий результат представленої бібліографічної продукції, 

тому працівники нашої бібліотеки постійно проводять і семінарські заняття, і 

консультування бібліографів, які є учасниками цього проекту. За такими проектами 

також перспектива розвитку бібліографії. 

Задля задоволення різноманітних потреб у бібліографічній інформації 

суспільства в цілому та окремих його громадян бібліотеки займаються підготовкою 

бібліографічних посібників, які відрізняються за формою представлення, цільовим 

призначенням, змістом, методичними особливостями та структурою, іншими якостями, 

притаманними даному виду продукції. При підготовці таких посібників дуже важливо 

правильно уявляти собі, який саме посібник буде готуватися, як він буде 
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використовуватися, вірно визначити структуру, коректно застосовувати специфічну 

термінологію, шукати і уточнювати дефініції нових бібліографічних явищ. 

До базових типів бібліографічної продукції за способом організації та формі 

представлення бібліографічних записів відносять: бібліографічний каталог, 

бібліографічну картотеку, бібліографічний покажчик, бібліографічний список, 

бібліографічний огляд, бібліографічну базу даних. 

Бібліографічний каталог – це посібник, який розкриває склад і зміст 

документних фондів бібліотек. 

Бібліографічна картотека має карткову форму і не пов’язана з означеним фондом 

бібліотеки. Зараз карткові форми активно переводяться бібліотеками в електронну 

форму. При переведенні часто залишають стару назву картотек, наприклад « СКС», що 

не є правомірним. Карткова і електронна картотеки – це зовсім різні форми. 

Бібліографічний покажчик – це посібник значного обсягу джерел зі складною 

структурою та довідково-допоміжним і методичним апаратом. Він відображає 

документи і матеріали, які розкривають конкретну вузьку тему (проблему) або широку, 

багатоаспектну, або цілу галузь знань чи діяльності. Цим визначається складність 

структури посібника (наявність розділів, підрозділів і т.і.), яка впливає на групування 

бібліографічних записів та порядок їх розташування.  

Бібліографічний список має просту структуру. Такий посібник має 

бібліографічні записи за вузькою тематикою або питанням, він не є великим за обсягом 

і має нескладну структуру, не має довідково-методичного апарату. Як варіант – це 

можуть бути пам’ятки читачеві, книжкові закладки та ін. 

Бібліографічний огляд – бібліографічний посібник, який уявляє собою логічну 

чітку розповідь про документи. У бібліографічних оглядах характеристика творів 

доповнюється необхідними поясненнями та фактичними свідоцтвами. Кількість творів, 

представлених в огляді, визначається цільовим та читацьким призначенням. 

Варіантами оглядів можуть бути бесіди та розповіді про книги, мета яких – зацікавити 

певні групи читачів, в основному молодь, допомогти обрати цікавого письменника або 

тему. 

Бібліографічна база даних – машиночитаємий бібліографічний посібник, не 

пов’язаний з певним фондом документів, у якому бібліографічні записи організовані в 

спеціальних форматах представлення. 

Бібліографічні посібники за змістом бувають загальні, які не мають конкретного 

цільового та читацького призначення: посібники поточної державної бібліографії, 

національні бібліографічні репертуари, зведені каталоги, бюлетені нових надходжень, 

видавничі та книготоргові каталоги… 

Спеціальні бібліографічні посібники мають визначене цільове та читацьке 

призначення: науково- допоміжні, професійно – виробничі, популярні, рекомендаційні. 

Універсальні посібники відображають документи за усіма галузями знань і 

галузей практичної діяльності: багатогалузеві – за декількома галузями та галузеві, які 

включають записи документів за однією галуззю або сферою практичної діяльності. Є 

тематичні, персональні, країнознавчі, краєзнавчі. 

За видом бібліографічні посібники, які охоплюють хронологічні рамки 

документів, визначаються так: поточні, ретроспективні, перспективні, кумулятивні, які 

об’єднують матеріал, опублікований у випусках, що вийшли раніше. 
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До форм бібліографічної продукції відносяться: друковані бібліографічні 

видання, внутрішньокнижкові, внутрішньожурнальні, внутрішньогазетні, прикнижні, 

пристатейні списки; карткові каталоги і картотеки; електронні бібліографічні ресурси 

локального та віддаленого доступу, мережеві та на компакт–носіях. У свою чергу 

електронні ресурси диференціюються термінологічно і далі, але вони ще не мають 

сталих дефініцій. Наразі практика, інноваційні пошуки йдуть попереду теоретичних 

узагальнень. 

Електронні бібліографічні посібники ми називаємо бібліографічними ресурсами 

і трактуємо як упорядкована кількість бібліографічних записів, як правило, об’єднаних 

однією тематикою, цільовим та читацьким призначенням. Даний термін вже давно 

використовується у бібліографічній науці та практиці. Але в умовах інтенсивного 

розвитку інформаційних технологій, створення і використання електронних форм 

бібліографічної інформації, цей термін вже вважається застарілим. Більш сучасним 

вважається термін «інформаційні ресурси».  

Термін „бібліографічні ресурси” як вид бібліографічного продукту відноситься у 

класифікації до найвищого ( глобального) рівня організації результату бібліографічної 

практичної діяльності. Термін „Ресурс” замінює термін „документ”, або вживається як 

термін „документний ресурс”. Останнім часом сформувалось декілька способів 

формування доступних в електронному середовищі джерел. Основний метод 

формування повноцінної бібліографічної бази є заповнення полів формату 

бібліографічного запису. Такі формати створюються у Спеціалізованих 

автоматизованих бібліотечних програмах, які прописуються у форматі UNIMARK для 

уніфікації записів та пошуку інформації. Наша область працює на програмному 

забезпеченні ІРБІС, розробленої ГПНТБ у Москві. Ця програма є дуже зручною, вона 

постійно оновлюється і доповнюється, впроваджуються нові сучасні версії з 

урахуванням останніх змін у розвитку інформаційних технологій. Ті, хто працює з цією 

програмою знають алгоритм введення записів. Але сьогодні в Україні є ще один 

приклад створення електронних каталогів і бібліографічних баз даних – карткова 

електронна форма, яка створюється за допомогою сканування картки генерального 

каталогу і відтворення її на екрані монітору. Таким чином відсканували свій каталог 

працівники Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. Це імідж – 

каталог. Така форма безперечно має право на існування, але щодо повного 

функціонування з пошуку за окремими позиціями того чи іншого джерела, тут є певні 

обмеження. 

Усе більшого розповсюдження у практиці бібліотек, у тому числі і українських, 

знаходить представлення традиційних бібліографічних посібників в електронній формі. 

Вони вміщують у себе інформацію у вигляді текстів – сукупності традиційних 

бібліографічних записів (каталогів, списків, покажчиків, оглядів і т.і.), розміщуються на 

веб-сайтах та CD-дисках. 

Окрім того останнім часом усе більш активно у бібліотеках створюються 

електронні колекції, електронні бібліотеки шляхом оцифрування рідкісних і цінних 

документів, комплектування фондів електронними виданнями, передплата електронних 

бібліографічних анотованих і повнотекстових баз даних. Створення колекцій 

електронних веб-ресурсів шляхом їхнього архівування надасть можливість бібліотекам 

задовольнити потреби користувачів саме у первинній інформації, а в подальшому - 

інтегрувати у базах даних вторинну інформацію (наприклад, бібліографічні БД, 
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краєзнавчі БД, повнотекстові або анотовані БД періодичних видань). Тому, цей 

напрямок розвитку як фондів первинних документів бібліотек ( створення електронних 

бібліотек), так і їх бібліографічної діяльності слід розглядати як перспективний. 

Це завдання може вирішуватись і шляхом розширення об’єктів 

бібліографування. Сьогодні бібліографічна практика має справу не тільки з 

друкованими текстами, але й з мікрофільмами, аудіо- та відеоматеріалами, а також з 

електронними ресурсами як на фіксованих носіях інформації, так і віддалених. 

Розширюються обов’язки бібліографів щодо вивчення документального потоку. Тепер 

вони поряд з друкованим документальним потоком відслідковують і веб-ресурси, 

готують бібліографічні джерела, які комплексно відображають різні види документів, 

електронні ресурси на локальних носіях або тільки віддалені електронні ресурси.  

Для спрямування діяльності, пов’язаної з бібліографуванням сайтів, електронних 

ресурсів Інтернету, спеціалістами введено нові терміни „вебліографія”. 

„інтернетграфія”, „вебографія”. 

По мірі того, як вдосконалюється технічне оснащення бібліотек, які 

підключаються до Інтернету, у якості одного з перспективних напрямків 

бібліографічної діяльності треба розглядати підготовку популярних бібліографічних 

посібників, які допомагають зорієнтувати користувача в Інтернет – просторі, 

відбираючи найбільш якісні он-лайнові ресурси та розкриваючи їх зміст на сайтах 

бібліотек. 

На регіональному рівні основною є розробка моделі представлення 

бібліографічних електронних ресурсів на сайтах обласних бібліотек та ЦРБ. Це 

електронні каталоги власних фондів, краєзнавчі каталоги, але головним є забезпечення 

віддаленого доступу до ресурсів бібліотек он-лайн.  

Хочу зупинитися окремо ще на одному новому форматі представлення 

бібліографічної інформації на нашому сайті в Інтернет - форматі WIKI. Це новий и на 

сьогодні найбільш перспективний напрямок представлення фактографічної інформації. 

У грудні минулого року ми презентували нову БД „ Видатні постаті Кіровоградщини” 

за формою вікіпедії. 50 перших славетних земляків знайшли там своє відображення. Це 

найбільш зручна форма отримання інформації, яка безпосередньо представлена в 

мережі Інтернет і на неї можна натрапити за прямим пошуком на будь якому 

пошуковому порталі. Про її створення і функціонування більш детально розповість наш 

головний інженер з автоматизації Олег Волохін. Ми вважаємо це нашим новим 

досягненням, оскільки першими в Україні почали створювати таку електронну 

енциклопедію. 

Сьогодні необхідно чітко визначити для себе, що головна місія бібліотек не 

тільки створювати бібліографічну продукцію, але й надавати вільний доступ як до 

інформації, так і до повних текстів документів. Тому що, якщо розглядати 

інформаційно – пошукову діяльність користувача (що необхідно, який алгоритм 

пошуку необхідних ресурсів) то, як свідчить практика, що склалася, користувачі 

першочергову інформацію знаходять за допомогою пошукових машин, доступних 

бібліографічних джерел в Інтернеті, але отримати цей ресурс вони бажають у 

найближчій до їхнього місця проживання бібліотеці. Отже, головне завдання, яке 

постає перед нами сьогодні – це вдосконалення власного бібліографічного продукту, 

цінність якого визначається його якістю і унікальністю.  
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Для реалізації цього завдання потрібно мати зведені або кооперативні каталоги 

національних та регіональних ресурсів. І сьогодні це найважливіший напрямок 

бібліографічної діяльності бібліотек, в якому наша бібліотека рухається багато останніх 

років і є завжди в авангарді, принаймні, у нашому регіоні.  
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Л.Коваленко, 

завідуюча відділом зберігання 

та реставрації бібліотечних фондів 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Підсумки роботи з бібліотечним фондом за 2013 рік 

 
Основою будь-якої бібліотеки є бібліотечний фонд, його збереження та 

використання. І саме поняття “зберігання фонду” включає в себе всі процеси, що є у 

веденні книгозберігання: розміщення, розстановка, забезпечення збереження та 

реставрації фондів, транспортування, перевірка бібліотечного фонду, перерозподіл 

документів в межах бібліотеки. Все це разом взяте, визначає місце книгосховища в 

структурі бібліотеки, як такого, що покликане забезпечити доступ користувачів 

бібліотеки до документів відділу через систему запитів з відділів обслуговування. 

Економічна нестабільність в країні, зменшення фінансування, збільшення 

вартості видань негативно позначилось на системі формування фондів. Тому вже третій 

рік поспіль ми отримуємо менше нової літератури в цілому по бібліотеці.  

За 2013 рік після систематизації літератури було отримано 5681 документ, що на 

530 документів менше порівняно з 2012 роком і на 1430 документів менше порівняно з 

2011 роком. Але показник надходження нової літератури безпосередньо у відділ 

книгозберігання виріс з 11% від загального обсягу надходжень нових документів у 

2012 році до 19% - у 2013 році. Крім того відділ щорічно отримує з підсобних фондів 

відділів бібліотеки 8-9 тисяч документів на постійне зберігання. Це пов'язано, 

насамперед, з відкриттям фондів у відділах обслуговування та зменшенням площі і 

стелажів для його розміщення. Також за минулий рік найбільше надходжень від 

загального обсягу отримали:  

- відділ абонементу - 28% 

- відділ обслуговування-16% 

- відділ мистецтв-15%  

найменше:  

- інформаційно-бібліографічний-0,5% 

- іноземний-1%  

- науково-методичний -1%. 

Найбільший показник оновлення фондів мають відділи: 

- відділ документів з економіки, виробництва та природничих наук-6,2% 

- відділ краєзнавства-6,8%. 

Незначне оновлення фонду- відділ книгозберігання, адже чим більший фонд, 

тим менший показник. 

Протягом двох останніх років залишається стабільний попит на документи з 

книгосховища, на рівні 36-37 тисяч замовлень. Основними нашими споживачами є 

користувачі відділу обслуговування-63% та відділу документів з економічних, 

технічних та природничих наук-23%, всі інші відділи мають незначні відсотки - 14% 

разом (по 2,5-3%). Книговидачу за видовим складом становлять: книги -17%, журнали -

78%, газети — 5% (разом -83%). Але ще 5 років тому цей показник суттєво відрізнявся: 

книги в показнику книговидачі становили 40%, а періодичні видання — 60% (журнали-

52%, газети-8%). Це говорить, насамперед, про старіння книжкового фонду, втрату 
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його актуальності. Але разом з тим хотілося б відмітити, що є непоодинокі випадки, 

коли книги та журнали були не запитувані по 20-30 років, а сьогодні викликали інтерес 

у читача. Це, насамперед, пов'язано з ретроконверсією карткового каталогу, що 

здійснює відділ каталогізування, а також заслуговує вдячності робота відділу рідкісних 

і цінних документів з аналітичного опису статей діаспорних журналів. 

Забезпечення зберігання бібліотечних фондів - єдиний безперервний процес, що 

починається з моменту надходження документів і триває протягом усього періоду їх 

використання. Одним із заходів, спрямованих на фондозберігання, є переобліки фондів. 

Така робота в бібліотеці проводиться згідно з перспективним планом проведення 

переобліків і дає можливість встановити фактичну наявність документів, виявити 

відсутні у фонді видання та встановити причини втрати документів. В минулому році 

переобліки були здійснені в двох відділах бібліотеки: відділі краєзнавства та 

інформаційно-бібліографічному відділі. В кінцевому результаті - недостачі не було 

виявлено. Комісією рекомендовано: постійно дотримуватись правил обліку, організації, 

збереження та використання бібліотечного фонду. У зв'язку з відкритим доступом до 

фондів та подорожчанням видань необхідно постійно проводити активну роботу з 

користувачами щодо збереження та використання фондів, не допускати читацької 

заборгованості. 

Відділ книгозберігання є традиційно закритим для користувачів відділом, але 

комп'ютерна обробка документів і створення електронних баз даних зробили 

“прозорими” бібліотечні фонди, адже в електронному каталозі є позначка про 

місцезнаходження документа. Понад 10 років відслідковує процес переміщення 

документів у структурних підрозділах бібліотеки саме наш відділ. Протягом останніх 

трьох років ми вносимо щорічно понад 25 тисяч відомостей про місце зберігання 

документа. За 10 років внесено майже 170 тисяч інформацій. Завдяки цій роботі 

підвищується якість та оперативність обслуговування, скорочується шлях книги до 

користувача.  

В умовах високої конкуренції в наданні інформаційних послуг, перед 

бібліотеками гостро стоїть питання пошуку інновацій для формування позитивного 

іміджу в суспільстві. Причому інноваційний підхід передбачає як запровадження нових 

бібліотечних послуг, так і принципові зміни у тих аспектах діяльності бібліотек, які 

належать до “консервативних”. До останніх належить і організація роботи відділу 

зберігання, але потреби суспільства змінили і нашу діяльність, ми теж стали більш 

відкритими. Вже другий рік ми відкриваємо двері відділу для усіх бажаючих. В рамках 

“Щедрого вечору в бібліотеці” та “Бібліофестивалю на Великій Перспективній” ми 

запровадили екскурсії до бібліотечного підземелля. Проводимо їх один-два рази на рік, 

це створює особливий настрій та підтримує постійний до них інтерес. В минулому році 

на “щедрий вечір” ми провели 12 екскурсій, під час яких до нас завітали 250 громадян 

міста. Екскурсії тематичні, тематика пов'язана з літературними персонажами, героями 

книг, письменниками. (“Тіні великих письменників”, “Привиди в бібліотечному 

підземеллі” тощо). 

Звичайно, найголовніше для бібліотеки - це систематичне комплектування 

бібліотечних фондів, але на сьогоднішній день ми вбачаємо такі вектори роботи, які не 

потребують додаткових асигнувань: 

- як засіб актуалізації та оновлення фондів потрібно розглядати питання щодо 

збільшення списання старої, дублетної, фізично зношеної літератури; 
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- виявлення незаслужено забутих видань і з вашою допомогою їх 

популяризація; 

- максимальне розкриття фондів, інформування про їх зміст завдяки 

ретроконверсії карткового каталогу; 

- продовження роботи зі створення топографічного каталогу на фонд відділу 

для наступного проведення переобліку книжкового фонду відділу. 

Отже, є над чим працювати. 
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Є. Літвінова, 

завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом 

ОУНБ ім.Д.Чижевського 

 

Головні напрямки корпоративної діяльності інформаційно-

бібліографічного відділу 
 

Сучасною тенденцією в роботі бібліотек є впровадження нових інформаційних 

технологій та використання Інтернет — ресурсів. Інтернет інтенсивно впливає на 

довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, 

викликаючи необхідність реорганізації довідково-бібліографічних служб, зміни у 

традиційних функціях бібліографів. 

Одним із напрямків в роботі ОУНБ ім. Д. Чижевського є інформаційне обслуговування 

користувачів. Інформаційний сервіс бібліотеки передбачає надання користувачам 

допомоги у користуванні бібліотечними фондами:  

- відповідаючи на конкретні запити: 

- допомагаючи у пошуках матеріалів по бібліотечних каталогах та електронних 

базах даних; 

- надаючи поради щодо інформаційних ресурсів 

Наша бібліотека запровадила для користувачів таку послугу як „віртуальна 

бібліографічна довідка”. Це - бібліотечна служба, черговий бібліограф якої допомагає 

знайти інформацію про книги, статті, електронні ресурси, а також підібрати список 

літератури за конкретною темою віддаленим користувачам в електронному середовищі 

шляхом її пошуку у фондах бібліотек та Інтернет в режимі on-line (реального часу). 

Довідки виконують бібліографи бібліотек України через Довідкову об’єднану 

службу бібліотек України, яка виникла з ініціативи Національної бібліотеки України 

для дітей. З березня 2005 року „Довідка” стала корпоративним проектом – до неї 

приєдналися бібліографи Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Д. Чижевського. Станом на лютий 2014 року у цьому проекті беруть участь 23 

бібліотеки - учасниці різних систем і відомств, 56 спеціалістів.  

Запити дуже різноманітні. Наприклад такі: „Вимоги безпеки праці під час 

експлуатації вантажних візків в торгівлі „, "Клієнтська служба банку: аналіз роботи та 

шляхи удосконалення", "Організація обліку розрахунків з органами соціального 

страхування (на підприємстві), „Флеш-анімація", „Вимоги до педагогічної 

компетентності інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів”. 

  Доступ до „віртуальної довідки” відкрито на сайті нашої бібліотеки 

http://www.library.kr.ua/ у розділі „Віртуальна бібліографічна довідка”. Довідки 

виконуються щотижнево 5 працівниками відділу. В літній період, коли відпустки та 

канікули, запити суттєво зменшуються. Однак, і при такому становищі за 2013 рік 

виконано 227 довідок. 

Які ж переваги з‘являються у бібліотеки у зв‘язку з участю в роботі з 

віртуальними довідками? По-перше, це відкриття ресурсів своїх бібліотек 

користувачам, які знаходяться, нерідко, за тисячі кілометрів. По-друге, це можливість 

виступати у Всесвітній Мережі дійсно на одному рівні зі світовими грандами рівня 

Бібліотеки Конгресу США, Російською державною бібліотекою, „Салтиковкою”. По-
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третє, це дійсний засіб залучення користувачів до власних сайтів бібліотек - учасників 

проектів.  

Корпоративна каталогізація є невід`ємною складовою корпоративних 

бібліотечних мереж, яка має на меті наукову обробку документів та подальшого 

відображення їх в електронному каталозі. В основу діяльності бібліотечної корпорації 

покладені спільні інтереси бібліотек різних відомств, розміщених в одному регіоні. 

Використання сьогодні в бібліотеках нових технологій (створення електронних 

каталогів та баз даних, доступ до глобальної мережі Інтернет) зумовило появу нових 

тенденцій у спільній роботі бібліотек, зокрема створення Центрально-Українського 

кооперативного каталогу (ЦУКК) та Кіровоградського регіонального кооперативного 

каталогу (КРКК) . 

На сьогоднішній день учасниками ЦУКК є 14 бібліотек України різного 

підпорядкування: як обласні універсальні, так і бібліотеки навчальних закладів. 

Кожна бібліотека несе відповідальність за аналітичний опис 8 українських 

журналів. Кооперативний банк даних складають бібліографічні описи статей із 120 

найменувань журналів (див. сайт ОУНБ ім.Д.Чижевського (розділ «ЦУКК», підрозділ 

«Учасники»). При розподілі журналів за бібліотекою враховується профіль останньої. 

Оскільки кожен рік передплата періодики постійно змінюється, то і список журналів, за 

які відповідає кожна бібліотека, щорічно змінюється. Список учасників ЦУКК постійно 

поповнюється. Зокрема, з 2014 року до проекту приєдналася Дніпропетровська обласна 

наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. 

Завдяки кооперативній праці здійснюється уніфікація предметних рубрик і 

взагалі електронного опису періодичних видань. Дуже добре, що аналітичний опис 

журналів супроводжується анотаціями, оскільки це дає користувачу змогу оцінити 

статтю. Позитивним є те що, одержуючи інформацію, бібліотеки обмінюються 

досвідом щодо предметизації та анотуванню документів. 

Але, звичайно, і в цій роботі є деякі проблеми. Оскільки не всі бібліотеки 

отримують одночасно періодичні видання, то деякий час може бути затримка 

аналітичного опису, тому що бібліотека – учасник, відповідальна за це видання, його 

вчасно не отримала. Також бувають випадки, коли бібліотека-учасник взагалі не 

отримує якийсь номер журналу, за який вона відповідає. Тоді доводиться працівникам 

нашого відділу „підчищати” ці борги, тобто додатково брати на себе аналітичний опис 

статей з анотаціями, оскільки ми є координаторами цього проекту. За звітний рік через 

відсутність передплати журналів у кількох бібліотек-учасниць, нам довелося описувати 

їх по півроку. Буває і навпаки – бібліотеки-учасниці відправили нам опис журналів, але 

наша бібліотека описаних журналів не отримала. Це стосувалося, насамперед, 

передплати на перше півріччя 2013 року, оскільки саме тоді бібліотека не отримала 22 

номери 10 назв журналів, які входять до ЦУКК. Намагаємося вирішувати ці питання в 

робочому порядку: знаходити ці журнали в інших бібліотеках або ж доводиться інколи 

вилучати картки з бази даних тощо.  

З метою прискорення процесів бібліографічної обробки документів, виключення 

дублювання та отримання реальних переваг сумісного використання ресурсів на сайті 

нашої бібліотеки створено онлайновий центр кооперативної каталогізації для бібліотек 

Кіровоградської області. 

На лютий 2014 року в проекті беруть участь 17 бібліотек Кіровоградської 

області, які аналітично описують 27 назв газет. За 2013 рік зроблено 20 тис. 
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бібліографічних описів. На початку кожного року розробляється та відправляється 

анкета для заповнення ії учасниками КРКК. Анкета необхідна для контролю та 

отримання додаткових відомостей від бібліотек-учасниць. Фахівці бібліотеки надають 

консультації з бібліографічного опису як електронною поштою, так і по Skype. Так, за 

минулий рік були надані консультації працівникам Кіровоградської, 

Новомиргородської, Голованівської, Вільшанської центральних районних бібліотек та 

Олександрійської міської бібліотеки. 

На жаль, і тут не обходиться без проблем: відсутність своєчасної оплати за 

Інтернет-зв’язок (навіть, по півроку) в деяких центральних районних бібліотеках 

(Новомиргород, Новоархангельськ), через що аналітичні бібліографічні описи статей з 

періодичних видань своєчасно не відправляються.  

Відрадно те, що бібліотеки-учасниці, зважаючи на таку ситуацію, систематично 

описують закріплені за ними газети, щоб при першій же можливості готові описи 

відправити до сховища КРКК. 

Позитивним є й те, що відбувається зростання обсягів електронної інформації 

краєзнавчого характеру, створеної бібліотеками, удосконалюється процес її 

використання.  

Отже, корпоративна діяльність відділу у співпраці з іншими бібліотеками сприяє 

більш ефективному та якісному обслуговуванню користувачів, наданню найповнішої 

інформації, розвитку корпоративних бібліотечних процесів в Україні, партнерству 

бібліотечно-інформаційних структур на регіональному та міжрегіональному рівнях. 
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Т. Макарова., 

завідуюча відділом краєзнавства 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Пріоритетні напрямки роботи відділу краєзнавства в 2013 році 
 

 

У 2013 році відділом краєзнавства були започатковані Краєзнавчі Студії. 

Основні месежді краєзнавчих студії для громади: 

- Краєзнавчі Студії - це проект, покликаний об'єднати краєзнавців навколо 

обговорення актуальних проблем краю. 

- Краєзнавчі Студії - це майданчик, на якому можуть проходити різноманітні 

заходи краєзнавчої спрямованості. 

- Краєзнавчі Студії - це можливість для співпраці бібліотеки з освітніми, 

музейними, архівнимиустановами, закладами культури, письменницькими та 

краєзнавчими спілками, іншими установами та громадськими організаціями, діяльність 

яких пов'язана з краєзнаством. 

За 2013 рік відбулося 13 засідань Студій. 

Тематика Студій різноманітна, як і сама форма проведення. 

Так, окремі Студії були присвячені пам`ятним датам та подіям: 

«Історія міст і сіл України: Кіровоградська область - перспективи 

перевидання».Сьогодні стоїть питання про перевидання «Історії міст і сіл Української 

РСР» у новій редакції (зі змінами та доповненнями). Роботу з підготовки видання до 

друку покладено на Національну спілку краєзнавців України. Про актуальність 

перевидання енциклопедії свідчать як дискусії істориків та краєзнавців Одеси, 

Запоріжжя, Дніпропетровська та інших міст України, так і завдання процесу 

національно-культурного відродження українського народу. Для краєзнавців 

Кіровоградщини питання про нове видання історії Кіровоградської області також є 

одним із перспективних напрямів науково-дослідницької роботи.  

“Мельгунівський курган - археологічна пам`ятка”. Це єдиний відомий на 

сьогодні скіфський царський курган тієї доби в Північному Причорномор'ї, розкопки 

якого дали поштовх до проведення археологічних досліджень в Україні. В 2013 році 

відзначали 250-річчя розкопок кургану. 

Також чергові Студії були присвячені 70-й річниці історичної події - форсування 

річки Дніпра під час Великої Вітчизняної війни в районі с.Куцеволівка-Дериївка 

(Олександр Чорний, Віктор Сєргєєв). 

Темою засідання було й “20-річчя заснування обласної краєзнавчої премії ім. 

Володимира Ястребова”. На зустріч були запрошені члени журі комісії з присудження 

премії, лауреати премії, краєзнавці, працівники обласного державного архіву у 

Кіровоградській області, обласного краєзнавчого та міських музеїв.  

Також в рамках Краєзнавчих Студій відбулися зустрічі з краєзнавцями 

(номінантами на обласну краєзнавчу премію ім. В.Ястребова) - Миколою Явтушенко, 

дослідником Придніпров`я та автором книги “Таємниці Дикого Поля. Історія, легенди, 

оповідання”; істориком, письменником, краєзнавцем, автором книг та досліджень з 

історії Новоукраїнського району Анатолієм Ковирьовим, який подарував бібліотеці 22 

своїх книги з історії Новоукраїнського району.  
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Автор проекту “Стилет і стилос трьох степовиків” Сергій Колісник теж був 

гостем Студій, де письменники та літературознавці мали нагоду обговорити цінність 

цього краєзнавчого видання. 

Постійними учасниками Краєзнавчих Студій є музейні працівники, 

співробітники обласного архіву, науковці, викладачі Кіровоградського педуніверситету 

ім.В.Винниченка та інших навчальних закладів міста, працівники організацій з охорони 

пам`яток, бібліотекарі і краєзнавці, місцеві письменники, фахівці з обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського. 

Окремі засідання Студій присвячені видатним особистостям - землякам, або 

людям, які опосередковано пов`язані з нашим краєм. Так в 2013 році виповнилося 200 

років з дня смерті князя Миколи Даниловича Кудашева (1784—1813), генерала 

російської армії, героя Вітчизняної війни 1812 року, командира армійського 

партизанського загону. Так, чергові Студії були присвячені славетному герою війни 

1812 року. Одна з гілок славетного роду дворян Кудашевих пов`язана з нашим краєм. 

Землі у сучасному Маловисківському районі належали Кудашевим з 1768 року. А 

містечко Мала Виска спочатку називалось Кудашевим.  

Одне із засідань Студій презентувало кандидатську дисертацію Віталія 

Крижанівського “Джерела з історії Єлисаветградського міського самоврядування”. Для 

того, щоб місцеве самоврядування посіло чільне місце в системі публічної влади, 

необхідно знати історичні умови його розвитку, базові принципи, систему та основні 

компетенції самоврядних органів відповідного рівня. Віталій Крижанівський 

розповідав про опрацьовані ним архівні документи, які свідчать про те, що в кінці ХІХ 

на початку ХХ століть Єлисаветград мав європейські риси, насамперед, відбувався 

жвавий розвиток місцевого самоврядування.  

Тема Єлисаветградського кавалерійського училища (ЄКУ) цікава і досліджувана 

науковцями та краєзнавцями як Кіровограда, так і інших міст, бо історія ЄКУ - це честь 

і гордість Єлисаветграда. Сотні, якщо не тисячі, відомих військових діячів 

(полковників і генералів) з гордістю називали себе вихованцями „славной южной 

школы”. На Краєзнавчих Студіях краєзнавець Оксана Гончарова розповідала про 

вихованців Єлисаветградського кавалерійського училища, їх участь у першій світовій 

війні. Про долю родин Вайтенсів-Яковлєвих йшлося на студії “Духовна вервиця: 

“Петербург - Елисаветград - Софія”.  

В рамках Краєзнавчих Студій проходять також презентації книг. Так, відбулася 

презентація книги “Злинка: від витоків до сьогодення”. Автор-упорядник - вчителька 

першої Злинської школи, фундатор музею історії села, якому може позаздрити будь-

який музей районного рівня, ентузіаст - краєзнавець Ольга Голованова. Книга 

присвячена історії села Злинка Маловисківського району Кіровоградської області. У 

серії нарисів автор висвітлює багато цікавих аспектів минувшини її малої Батьківщини. 

Книга О.Голованової - унікальна. І не лише за обсягом справді подвижницької праці 

авторки, а й багатьма ексклюзивними архівними документами, які досі ніде не 

публікувалися, глибиною історичної спадщини території Злинки, Кіровоградщини, 

величчю її жителів від давніх часів і дотепер. Книгу авторка подарувала бібліотеці. 

Всі заходи, які відбувалися в рамках Краєзнавчих Студій, широко 

висвітлювалися в ЗМІ. 

Отже, проект «Краєзнавчі студії» був покликаний широко популяризувати в 

регіоні пошуково-дослідницьку діяльність у галузі краєзнавства, сприяти вихованню 
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інтересу та любові до історії рідного краю, відродженню та примноженню духовних 

традицій українського народу.  

Теми Краєзнавчих Студій на 2014 рік: 

- Із Шевченкового родоводу: краєзнавчий аспект  

- Зустріч з лауреатами обласної краєзнавчої премії ім.В.Ястребова за 2013 рік  

- Великий філософ Дмитро Чижевський  

- Фрагменти втраченої пам’яті  

- Дві освітні гілки Єлисаветграда: жіноча громадська та чоловіча класична 

гімназії  

- Турія в документах історії та спогадах сучасників  

- Археологічні дослідження на території Кіровоградщини  

- Кіровоград - місто кавалерійське: (українські дослідники про історію 

Єлисаветградського юнкерського кавалерійського училища 

- Архів фортеці св. Єлисавети 

- 165 років Ковалівській церкві Покрови Пресвятої Богородиці  

- Пам`ятки архітектури Кіровограда (Смотренко В., Френчко Л.)  

- Герої Радянського Союзу-земляки та визволителі краю (До 70-річчя 

визволення Кіровоградської області). 

Ще одним важливим напрямком роботи відділу краєзнавства є видання 

краєзнавчих бібліографічних покажчиків.  

2014 рік — ювілейний рік для Кіровоградщини: 10 січня 2014 року 

Кіровоградська область відзначає 75-річний ювілей з дня свого утворення. Ця важлива 

подія знаходить відображення в багатьох джерелах інформації. Бібліотекарі відділу 

краєзнавства зробили спробу узагальнити такі матеріали та засобами бібліографії 

розкрити основні аспекти історії, становлення та розвитку регіону в бібліографічному 

покажчику - “Кіровоградська область: поступ розвитку”. 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик має ретроспективний 

універсальний характер. Основними принципами, якими користувалися упорядники 

покажчика є науковість, повнота та достовірність у поданні матеріалів. 

Покажчик створено на основі баз даних «КНИГИ”, “КРАЄЗНАВСТВО”, 

“КРКК”, також використано матеріали із систематичного краєзнавчого каталогу 

(періодичні видання до 1999 року). 

Бібліографічний опис здійснено згідно чинних державних стандартів України. 

Документи у бібліографічному покажчику згруповані в розділи (загальна 

кількість — 39 розділів). Кожен тематичний розділ представляє окремо книги та 

періодичні видання. Документи в межах кожного розділу згруповані в алфавітному 

порядку. 

В посібнику представлені книги, статті періодичних видань (українською та 

російською мовами) з фондів ОУНБ ім.Д.Чижевського, присвячені історії та сучасному 

розвитку Кіровоградської області, її адміністративного центру, які були надруковані 

переважно в часи Незалежності України, загальною кількістю 3222 документи. 

Опис окремих документів супроводжують короткі анотації, які мають 

роз`яснювальний характер.  

Доповнюють покажчик вступне слово, стаття К.В.Шляхового, старшого 

наукового співробітника відділу історії обласного краєзнавчого музею “Історія 

формування Кіровоградської області”, документи Державного архіву Кіровоградської 
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області - Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про утворення Сумської, 

Кіровоградської і Запорізької областей у складі Української РСР" (10 січня 1939 р.); 

Адміністративна карта Кіровоградської області (1939 р.); Розрахунок на утримання 

новоутворених областей Української РСР на 1939 рік (10 січня 1939 р.); Відомості про 

кількість населення по Кіровоградській області в розрізі районів (за даними 

Всесоюзного перепису населення) (17 січня 1939 р.); Список кандидатів у депутати 

Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих (Грудень 1939 р.) Адміністративно-

територіальний поділ Кіровоградської області станом на 01 травня 1940 р. (01 травня 

1940 р.) (http://dakiro.kr-admin.gov.ua/. 

Для зручності користування до покажчика додається допоміжний апарат: 

алфавітний покажчик (близько 1000 авторів), передмова та зміст. 

Видання розраховане на широке коло користувачів: краєзнавців, наукових 

працівників, бібліотекарів, педагогів, студентів та школярів, усіх, кому небайдужа доля 

рідного краю. 
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Л.Залевська., 

головний методист Кіровоградської ЦМБ 

 

Креативні форми підвищення фахового рівня бібліотечних 

працівників Кіровоградської міської ЦБС 
 

У лютому 2013 року в Кіровоградській центральній міській бібліотеці пройшов 

флеш-семінар "Креативна бібліотека" для завідуючих філій та головних бібліотекарів. 

Завдання флеш-семінару - згенерувати якомога більше професійних ідей, 

обмінятися способами розв'язання складних питань із особистої практики. 

Флеш-семінар має загальні моменти з "мозковим штурмом": отримати 

якнайбільше задумів. Але якщо мета "штурму" - допомогти учасникам "розкувати" 

свідомість і підсвідомість, стимулювати уяву, щоб отримати оригінальні ідеї, то мета 

флеш-семінару - це можливість поширення свого, особистого досвіду. 

Сьогодні дуже популярні слова "креативність", "креативний". 

Креативність - (лат. creatio - створення) - творча, новаторська діяльність 

Креативна людина не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного 

практичного результату. 

На флеш - семінарі мова йшла про те, як стати креативним бібліотекарю. 

Для початку провели тренінг з креативності, який складався з декількох цікавих 

вправ. Одна з них мала назву "Суперскріпка". Треба було визначити всі способи 

використання канцелярської скріпки. Варіантів було близько сорока. 

 

Не менший інтерес викликала вправа "Друдли". Друдли - це графічні 

головоломки, які не мають однозначної відповіді. Учасники семінару приємно вразили 

своєю оригінальністю. 
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Для проведення вправи "Шалений генетик" необхідні чистий аркуш паперу і 

фломастери. Треба намалювати щось, що поєднує у собі якнайбільше ознак усіх 

відомих звірів. Мета вправи - вбити будь-які зародки логіки й здорового глузду, 

зробивши акцент на креативності. 

 

Переміг малюнок "Страусокорова" завідуючої відділом центральної дитячої 

бібліотеки, яка знає, як розв'язати проблему забезпечення продовольством у 

майбутньому. 

Від тварин перейшли до архітектури. Вправа має назву "Божевільний 

архітектор". 

Уявіть, що вам, як архітектору, замовили проект будівлі. Але замовник виставив 

10 обов'язкових вимог. Це обрані слова, вони на дошці. Наприклад, "апельсин" - і дах 



180 

 

вашого будинку мусить бути помаранчевим, "тарілка" - зробіть круглі вікна і т.д. 

Малюючи на папері, одночасно уявіть, як це може бути у житті. 

 

Під час вправ учасники декілька разів ділилися на команди. Для цього 

використовувалися різні способи. Один з них - за допомогою квітів. 
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Наступною темою флеш-семінару став "Сторітеллінг". Для бібліотек, що 

вирішили зайнятися сторітеллінгом, це яскравий шанс показати себе. Сторітеллінг 

можна доповнювати фотографіями, картинками, музикою, відео. Це вже цифровий 

сторітеллінг, він триває одну-дві хвилини і репрезентує якусь одну точку зору. 

Прикладом яскравого сторітеллінгу є блог філії №21 Кіровоградської МЦБС 

"Країна Читайликів". Це вже створений цілий світ, ціла країна зі своєю картою, своїми 

островами, материками і горами. Дану казку варто продовжувати в наступних статтях-

постах, використовувати на масових заходах, концепції цієї дотримуватись у дизайні 

приміщення. Ідея дуже приваблива. 

У сторітеллінгу основне - родзинка, цікава ідея, що звертається до емоцій 

читачів-слухачів. І, звичайно, не варто перевантажувати свою історію деталями. Отже, 

пропозиції з використання сторітеллінга у роботі бібліотек: блог, сайт, соціальні 

мережі, статті в ЗМІ, масові заходи, спілкування зі спонсорами та депутатами. 

 

Ми розпочали свій сторітеллінг створенням історії "Жила-була бібліотека". Всіх 

учасників флеш-семінару розділили на дві команди, кожна з яких за певний час 

повинна створити оригінальну історію (не більше десяти речень). Пропонувалося 

поексперементувати з різними жанрами: казка, детектив, любовна історія. 

Найбільше сподобалася розповідь "Про Бібліотеку і Бібліоміст". 

http://www.facebook.com/bibliomist?ref=ts&fref=ts 

Ще однією цікавою темою флеш-семінару став "Фрирайтинг" 

Фрирайтинг - це занурення у вільний потік слів, мета якого - подолати бар'єри і 

фільтри внутрішнього цензора. 

Спектр застосування цієї техніки дуже широкий, від розвитку креативності до 

підвищення якості текстів. Учасникам семінару було запропоновано протягом п'яти 

http://www.facebook.com/bibliomist?ref=ts&fref=ts
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хвилин писати про все, що хочеться, а після цього вибрати в тексті найбільш цікаві 

думки та ідеї. 

 

До теми "Інфографіка" ми вже зверталися на попередніх заняттях з підвищення 

кваліфікації. На флеш-семінар всім філіям було запропоновано виконати домашнє 

завдання: намалювати сюжет відомого твору у вигляді графіків чи діаграм. Ось що 

вийшло: 
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Коли є ідеї, можна удосконалювати свої знання. На семінарі присутніх 

познайомили з простими онлайн-редакторами, за допомогою яких можна створювати 

інфографіку улюблених книг. 

Спеціалісти відділу інноваційно-методичної роботи підготували слайд-

презентацію, присвячену креативному досвіду зарубіжних колег. 
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Закінчився захід інтелектуально - дискусійною дуеллю "Що таке некреативна 

бібліотека". 

Про те, що флеш-семінар був вдалим і корисним, свідчать позитивні відгуки 

учасників та їх натхненні обличчя. 
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Хорошого настрою додала кава-брейк. 
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Додатки 

 

Фрирайтинг 

 

Фрирайтинг - це занурення у вільний потік слів, мета якого - подолати бар’єри і 

фільтри внутрішнього цензора.  

Спектр застосування цієї техніки дуже широкий, від розвитку креативності до 

підвищення якості текстів:  

- коли потрібно написати текст, який здається вам важким (звіт про роботу, 

статтю в газету, лист коханому чи начальнику); 

- коли потрібно знайти нові, несподівані ідеї та точки зору в роботі над 

складною проблемою;  

- коли потрібно витягнути на поверхню свої міркування з приводу якоїсь теми; 

- коли потрібно зняти емоційну напругу, розвантажити свідомість від сміття; 

- коли мусить перемогти творчий блок, наприклад, у літературній праці; 

- коли звичка постійно оцінювати написане заважає імпровізувати, творити, 

пробувати нові підходи.  

Інструкція 

Поставте будильник на п’ять хвилин і упродовж цього часу пишіть усе, що 

спадає на думку (залежно від мети ви можете вибрати певну тему чи уникнути її). 

Пишіть швидко, безупину, не перечитуючи написане, поки не закінчиться час. 

Не виправляйте помилок, не закреслюйте, не стежте за граматикою і 

пунктуацією, логікою і стилем. Ніхто, крім вас, це читати не буде.  

Якщо думка відхилилася від теми, дозвольте їй це.  

Якщо писати ні про що, пишіть що завгодно - хоча б про те, що писати ні про що 

- поки в голову не прийде наступна думка. 

Якщо ви відчуваєте дискомфорт чи нудьгу, запитайте себе, що вас турбує, і 

пишіть про це. 

Коли час закінчиться, зробіть невеличку перерву і далі уважно прочитайте 

написане. Зверніть увагу на живі фрагменти тексту, зафіксуйте ідеї, запишіть нові 

запитання. 
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Якщо ви використовуєте фрирайтинг для роботи з текстами, використовуйте 

довші сесії — по 10—15 хвилин. Важливо, щоб за час сесії ви встигли вимовити усе, 

що перебуває на поверхні свідомості, й дістатися глибших шарів.  

Крім іншого, фрирайтинг допомагає позбутися зайвих емоцій. Наприклад, якщо 

вам потрібно написати лист людині, на яку ви сердитесь, то як би ви не намагалися 

бути об’єктивним і безстороннім, у вашому тексті однаково прослизнуть нотки гніву, 

можливо, на суто підсвідомому рівні.  

Але коли ви спочатку дасте собі волю і напишете геть усе, що думаєте, в режимі 

фрирайтинга, а потім, звільнившись від цього, напишете по суті, кінцевий результат 

буде набагато кращим. 

 

СТОРІТЕЛЛІНГ – ЖИЛА-БУЛА БІБЛІОТЕКА 

 

Сьогодні наше спілкування все більше переходить у світ віртуальний. Реальне 

спілкування стає розкішшю, певним мистецтвом, якому треба знову навчати і до якого 

треба зараз повертатися. 

Пропоную розглянути таке явище як сторітеллінг, що означає – розповідання 

історій (слово взято із англійської мови, де story означає “історія”, tell - “розповідати” 

telling – відповідно “розказування”.  

В час надлишку товарів та послуг надто більшою популярністю і попитом буде 

користуватися товар з історією. Наприклад, є просто молочний шоколад, а є такий, в 

склад якого входить молоко корів, які паслись на залитих сонцем альпійських луках. 

Історії – як картинки, запам’ятовуються швидше і мають яскраве емоційне забарвлення. 

Сторітеллінг використовується в освіті та бізнесі, рекламі та політиці. 

Пам’ятайте: відомі політики – це професійні сторітеллери. Згодиться сторітеллінг і для 

сучасних бібліотек. У будь-якій діяльності бібліотеки можна, та і треба 

використовувати сторітеллінг: під час проведення масових заходів, підготовки статей у 

ЗМІ, під час роботи з сайтами та блогами, ба, навіть у переговорах із спонсорами та 

депутатами.  

 

Роль розповідача – максимально донести історію до слухачів. Роль слухача – 

прийняти історію, повірити в неї. Кожна історія – унікальна. Навіть якщо дві людини 

будуть розповідати одну і ту ж історію, ефект буде різний – бо кожен вносить в процес 

розповіді щось своє, неповторне, унікальне. І кожне розповідання буде також 

унікальним, бо все залежить не тільки від історії, а й від особистості розповідача. 

Професор Дженкінс говорив про те, що всього 4 кроки ведуть до успіху у 

бізнесі, якщо їх виконувати систематично: 

1. Напишіть цікаву історію 

2. Кожну її частину наповніть змістом так, щоб у клієнта склалася зразу цілісна 

картина, навіть якщо він щось і пропустить. 

3. Залучайте ваших фанатів (в нашому випадку – читачів) до створення історій 

4. Побудуйте свій світ, де ваша історія зможе розвиватися (так зробила Кока – 

Кола, створивши «Фабрику щастя»)  

Для бібліотек, що вирішили захопитися сторітелінгом - це яскравий шанс і 

показати себе, і прорекламувати в своєму, своєрідному стилі, тим більше, що ніякого 

особливого обладнання окрім творчого підходу для сторітеллінга не потрібно. Правда, 
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сторітеллінг можна доповнювати фотографіями, картинками, музикою, відео. Це – вже 

цифровий сторітеллінг, він триває одну-дві хвилини і представляє якусь одну точку 

зору.  

Прикладом яскравого сторітеллінгу є блог 21-го філіалу «Країна Читайликів». 

Це вже створений цілий світ, ціла країна зі своєю картою, своїми островами, 

материками і горами. Цю казку варто продовжувати в наступних статтях-постах, 

використовувати на масових заходах, цієї концепції дотримуватись у дизайні 

приміщення. Ідея дуже-дуже приваблива. 

В сторітеллінгу основне - родзинка - цікава ідея, що звертається до емоцій 

читачів-слухачів. І, звичайно, не варто перевантажувати свою історію деталями – 

пожалкуйте тих, хто буде сприймати ваш сторітеллінг.  

Отже, пропозиції по використанню сторітеллінга у роботі бібліотек: блог, сайт, 

В контакте, статті в ЗМІ, масові заходи, спілкування зі спонсорами та депутатами. 

Спробуйте почати свій сторітеллінг зі створення історії «Жила-була бібліотека». 

Історія не повинна бути банальною. Треба оригінальність і новизна. Експериментуйте з 

різними жанрами: казка, детектив, любовна історія. Виберіть те, що більше пасуватиме 

іміджеві вашої бібліотеки. 

 

Інфографіка в бібліотеках. 

 

Інфографіка - це дуже цікавий спосіб висловлення інформації. Чому 

інфографіка? 

По-перше, це чудова візуалізація даних, бо, як відомо, 90% інформації людина 

отримує через зір, і лише 10% через інші органи відчуттів. По-друге , проста й 

найоригінальніша візуалізація набагато зрозуміліша і краще засвоюється.  

Інфографіка буває різна, бо під нею розуміється довідкова чи ілюстрована 

інформація, представлена різними методами візуалізації - за допомогою графіків, 

діаграм, гістограм, ментальних карт (mind map -карти пам'яті) тощо. 

 

Також слід сказати про щільність інформації (щільність даних). За цим 

критерієм інфографіку можна розділити на два типи: 

 

Ненасичена". Проста, побудована навколо кількох цифр. 

"Концентрована" Щільна, складна, побудована (зазвичай) як сукупність 

зображення цілого ряду цифр. 

 

З допомогою різних способів візуалізації бібліотекарям вдається яскраво й 

просто уявити складні і нудні цифри.  

 

Про інфографіку бібліотекарів Кіровоградської  МЦБС написав "Бібліотечний 

автобан": 

http://bibliote4nyj-autoban.blogspot.com/2013/03/blog-post_21.html 
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С.Роздобудько, 

провідний бібліотекар 

організаційно-методичного відділу 

Олександрівської районної бібліотеки 

 

Методичне забезпечення діяльності бібліотек щодо формування 

власного іміджу 

 

Останнім часом вітчизняні бібліотеки функціонують у дуже динамічному 

середовищі. Ця динаміка потребує відповідної реакції бібліотек і особливо методичної 

служби. В умовах відносної самостійності та можливості вибору свого власного шляху 

з'явилось розмаїття моделей розвитку бібліотек, що в свою чергу обумовило 

необхідність прийняття нетипових методичних рішень. Саме на методистів покладено 

організацію складного пошуку різних варіантів функціонування бібліотеки в новому 

середовищі, вироблення нової найбільш ефективної стратегії методичної взаємодії з 

бібліотеками регіону. Наша методична служба має вже певні напрацювання і сьогодні 

можна говорити про конкретні позитивні результати. 

Серед пріоритетів, що визначають методичну політику в регіоні слід назвати: 

- Аналіз і прогнозування розвитку бібліотек в населених пунктах регіону; 

- Вирішення організаційних проблем функціонування бібліотек в 

сучасних умовах, забезпечення стратегії їх професійного розвитку; 

- Зміна професійної психології бібліотечного персоналу; 

- Управління інноваційними процесами в сільських бібліотеках, пошук і 

розробка нових моделей розвитку бібліотек регіону; 

-  Організація і моніторинг інноваційної діяльності публічних бібліотек 

району; 

- Створення системи безперервної професійної освіти персоналу бібліотек 

регіону, підвищення його професійної компетентності шляхом проведення заходів, що 

спрямовані на розвиток інноваційного мислення; 

-  Розвиток широких професійних контактів. 

У відділі сформовано методико-бібліографічний фонд: 

- Директивні та регламентуючі документи з бібліотечної справи; 

- Документи з теорії, методики та організації бібліотечної роботи, практичні 

посібники, навчальні посібники з бібліотекознавства та бібліографії; 

- Довідники і стандарти, календарі знаменних дат; 

- Бібліотечна періодика – 7 назв (журнали «Шкільна бібліотека», «Шкільна 

бібліотека плюс», «Шкільний бібліотекар», «Бібліотечна планета», «Бібліотечний 

вісник», «Світ дитячих бібліотек», «Позакласний час») 

- Папки-накопичувачі, що включають плани, звіти, аналізи, бібліотечні 

видання та інформацію про діяльність публічних бібліотек регіону, аналітичні довідки; 

- Конволюти актуальних статей з фахових періодичних видань, що мають 

практичне значення для бібліотечних фахівців; 

- Методичні папки-досьє з описом нарад і семінарів, конкурсів, тощо; 

- Методичні та бібліографічні посібники, підготовлені та видані працівниками 

відділу. 
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Важливою ланкою в професійному розвитку персоналу бібліотек регіону є 

комунікативно-професійні зв’язки або професійні контакти в рамках своєї мережі, а 

також з бібліотечними фахівцями інших регіонів, можливість безпосереднього 

знайомства з досвідом роботи бібліотек України, ближнього та далекого зарубіжжя. В 

цьому велику допомогу надає Всесвітня мережа Інтернет. 

Трансформувати сільські книгозбірні в сучасні інформаційні заклади 

допомагає Рада методичної служби “Час діяти…” 

З метою покращення методичного забезпечення створено школу професійного 

іміджу “Імпульс”. 

Професійно-громадське співтовариство – це живий організм, що живе і працює 

в інтересах конкретної справи. Спільні плани роботи - є дзеркалом життя 

професійного громадського колективу. У різні періоди громадського життя бібліотеки 

працювали з різними громадами, вирішували завдання, характерні для свого часу, 

вносячи певні корективи в бібліотечну роботу, а сьогодні районна бібліотека працює за 

спільним планом з громадською організацією “МИ+”.  

Вже є деякі напрацювання: так ми взяли участь у спільному проекті ОЖІС та 

“МИ+” - “Турбота про жінку – впевненість у майбутньому”, співпрацюємо в проекті 

“Віртуальний світ – у кожну домівку віддалених вулиць”. 

Спеціалісти методичного центру здійснюють пошук нових ідей, концепцій, 

переглядають старі підходи і формують нові, сучасні. Цьому сприяє одна з основних 

функцій методичної роботи – аналітико-прогностична.  

Методисти ретельно аналізують умови, в яких функціонують бібліотеки, 

визначають проблемні зони, пропонують шляхи їх вирішення, використовуючи як 

традиційні, так і нові форми. 

Виходячи з аналізів роботи бібліотек, поточних проблем розвитку бібліотек, 

опитувань бібліотечних працівників, визначаються тематики і форми навчання: 

 

- Сільська бібліотека на етапі розвитку соціального інформування громади; 

- Гармонізація традиційних та інноваційних технологій, послуг та реклами; 

- Нові контури культурно-дозвіллєвої діяльності на теренах 

Олександрівщини; 

- Творчий ексклюзив бібліотечних фахівців (моніторинг творчого 

самовдосконалення); 

- В сегменті бібліотек регіону – книгозбірні територіальних громад (аналіз 

виїзної діяльності); 

- В основі успіху – пошук і творчість: спільними зусиллями для обділених 

долею; 

- Дитячі читацькі громади в бібліотеках регіону: інноваційна палітра 

обслуговування. 

Частиною аналітичної діяльності є методичний моніторинг. Це своєрідна 

система відстеження змін у бібліотеці, яка покликана зібрати інформацію про 

діяльність бібліотек, аналіз дозволяє судити про рівень їхньої роботи, нововведення у 

бібліотечній справі та їх поширення по системі бібліотек.  

Здійснюється ця система відстеження шляхом виїздів у бібліотеки з метою 

безпосереднього знайомства зі станом діяльності. Протягом року здійснюється близько 

30 виїздів. 
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Сьогодні аналітична функція трансформується в діагностичну, тож 

намагаємося використовувати практику проведення експертно–діагностичних 

обстежень. Це нова методика аналізу сільських бібліотек. За формою це нагадує добре 

відомі комплексні перевірки, але в них є певні риси, що відрізняють їх від традиційних 

перевірок. 

- Об’єктом обстеження виступає бібліотека в цілому, а не окремі напрямки її 

діяльності; 

- Метою діагностування є не виявлення недоліків у роботі, а вивчення 

проблем і особливостей бібліотеки; 

- Виявлення проблем ведеться з метою об’єктивного осмислення і 

подальшого їх вирішення.  

Щороку бібліотека здійснює 5-6 таких заходів. 

Інформаційне суспільство висуває жорсткі вимоги до бібліотечних фахівців.  

На перший план виходить готовність постійно отримувати та використовувати 

нові вміння та навички, адаптувати вже отримані знання до наявних умов.  

Велику допомогу в цьому надають індивідуальні співбесіди, консультації для 

сільських бібліотекарів у бюро методичних порад ”Методична всячина - у теку 

сільському бібліотекарю”, для сільських фахівців постійно працює стіл методичної 

довідки “У методичній приймальні”.  

Зазвичай протягом року надається від 200 до 300 індивідуальних консультацій, 

співбесід, довідок. 

Методичний центр використовує різноманітні засоби для формування і 

розширення професійного світогляду бібліотечних працівників. Це і традиційні, 

випробувані часом форми, і нові, сучасні, інтерактивні. Однією з найбільш поширених 

традиційних форм підвищення компетентності, що дозволяє різнобічно і планомірно 

висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної діяльності, є семінари. 

Сьогодні ця форма значно осучаснена, модернізована. Зміст проведення 

семінарів належить до розряду проблемного навчання і при незначних фінансових 

затратах дає дуже відчутний результат.  

Формою реалізації виступають виїзні, проектні семінари, учбово-практичні 

семінари, семінари з участю фахівців обласних методичних центрів, відмінною рисою 

яких є максимальне наближення теорії до практики. Найчастіше подібне проблемне 

навчання є своєрідним інструментом апробації нових ідей, інновацій, поглядів. 

Результативними були семінари на актуальні теми: 

- Бібліотека – соціально-інформаційний центр громади. 

- Іміджево-рекламні технології в діяльності сільських бібліотек. 

- Бібліотека – осередок культурно-дозвіллєвої діяльності на селі. 

- Формування громадянина і патріота – місія публічної бібліотеки. 

- Публічна бібліотека – головний інформаційний та комунікативний партнер в 

обслуговуванні соціально-незахищених користувачів. 

- Бібліотека в сегменті формування нового покоління незалежної держави. 

На практикумах теоретичні консультації супроводжуються 

трансляцією цікавих практичних прикладів. Розглядаються питання розвитку сільських 

бібліотек у контексті сучасних проблем і перспектив, можливості сільських бібліотек 

щодо задоволення інформаційних та дозвіллєвих інтересів читачів, інноваційні форми і 

методи роботи серед читачів. 
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Проводяться вони диференційовано, залежно від потреб навчання. Бібліотечні 

фахівці взяли участь в практикумах: 

- Бібліографічний практикум “В полі зору - краєзнавчий ДІФ” 

- Інноваційний практикум ”Простір, в якому легко орієнтуватися” 

- Практикум “Естетична направленість популяризаторської роботи Бібліотек” 

- Слайд-практикум з питань соціокультурної діяльності “Масові форми в 

діяльності бібліотеки” 

- Бібліотечні ресурси: формування та розвиток 

Важливим аспектом удосконалення роботи новопризначених працівників є 

зважання на фактор особистості: прагнення бібліотечних працівників до удосконалення 

своєї роботи, оволодіння сучасними знаннями та навичками, а також сумлінний і 

творчий підхід до вирішення виробничих проблем.  

Для всіх, хто бажає оволодіти бібліотечною професією в короткий час, 

працював лікнеп для нефахових спеціалістів “Публічна бібліотека: сучасна модель, 

бібліосервіс”. 

Творчий початок у людині - то коштовна якість, яку треба зрощувати, 

підтримувати в кожному, хто відчуває себе активною особистістю в житті. І це 

величезний потенціал для поступального руху в будь-який справі і, звичайно ж, у 

бібліотечній.  

Тому як засіб реалізації творчого потенціалу бібліотечного персоналу, 

розвитку його ініціативи в роботі бібліотек Олександрівщини продовжують 

використовувати таку форму, як професійні конкурси бібліотекарів. 

Сільські бібліотекарі змагалися в районному етапі конкурсу на кращого 

сільського бібліотекаря “Кращий за професією”. Переможець районного конкурсу – 

завідуюча Новоосотською сільською бібліотекою Пучка Н.І. представляла бібліотечну 

спільноту Олександрівщини на обласному конкурсі професійної майстерності. 

Протягом року відбувся конкурс на кращу творчу акцію (проект) з просування 

книги, бібліотеки і читання “Бібліотечна галактика”. Перші місця посіли – фіналісти 

Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження» (проекти 

“Поговори зі мною, книго” та “Об’єднаймося заради пам’яті громади”), на третьому 

місці творчі акції та новостворені любительські об’єднання Цвітненської сільської 

бібліотеки. 

Конкурси з різних напрямів діяльності бібліотек стимулюють творчу і 

професійну активність бібліотекарів. В конкурсі імідж-проектів “Бібліотека, яку 

знають всі!”. Цей конкурс сприяв новим перемогам в рамках Всеукраїнської програми 

“Бібліоміст”. 

Перше місце отримала Триліська бібліотека за майданчик активного дозвілля 

“Зупинися час в бібліотеці”, друге - Михайлівська сільська бібліотека за проект 

Інтелект-готель “Книго-крок”, третє – Вищеверещацька сільська бібліотека за проект 

містечко сімейного читання “Світ родини, побачений крізь книгу”. Заохочувальні 

призи отримали Бовтиська сільська бібліотека (проект читай-місто ”У нас читає 

покоління next”.  

А проекти районної бібліотеки “Віртуальний світ – у кожну домівку віддалених 

вулиць” та фан-зона “Інтернет в твоїх руках” Михайлівської бібліотеки одержали 

перемогу у конкурсі проектів “Сучасна бібліотека йде в люди” Всеукраїнської 

програми “Бібліоміст” та отримали супер-призи. 
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В обласному конкурсі творчих робіт “Бібліотечна НІКА” в номінації “Краща 

електронна презентація” відзначено презентацію районної бібліотеки “Бібліотека нової 

доби: інновації в роботі з молоддю” Олександрівської районної бібліотеки. 

В акції-конкурсі на кращий інформаційно-краєзнавчий центр “Наш край: на 

перехресті віків і подій” сприяв розвитку бібліотечного краєзнавства в нашому районі. 

Переможцями стали центри: Несватківський - “Пам'ять втраченої батьківщини”, 

Розумівський – “Мій край - моя душа” та Бірківський – “Моє село – перлинка України”. 

В цьому році стартували:  

- конкурс на кращу інновацію “Нові форми: творчість-якість-результат” 

(підсумки будуть підведені на форумі у липні),  

- районний огляд-конкурс “Говорить і показує… сільська бібліотека”, 

підведення підсумків конкурсу відбудеться на інноваційному форумі сільських 

бібліотекарів у вересні 2013 року, 

- конкурс бібліотечної реклами “Реклама бібліотеки і послуг - перспектива 

успіху”. 

Спостерігаючи за впровадженням нових форм професійного навчання, 

спеціалісти нашої методичної служби намагаються надавати перевагу таким формам, 

які спонукають до творчості і пошуку нових нестандартних рішень, наголошують на 

нових інтерактивних формах навчання, методика проведення яких сьогодні теоретично 

не розроблена, а народжується практикою. 

До системи підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу сьогодні по 

праву можна віднести вже сформований проект професійного навчання - це створена 

при методичній службі лабораторія творчого розвитку “Профі+”. 

В минулому році тут вивчалося питання “Сільські бібліотеки: нові можливості 

– нова якість обслуговування населення” та впроваджувалися в практику роботи 

бібліотек кращі інноваційні досвіди.  

В 2013 році відбувся методичний колаж ініціативних бібліотекарів 

“Бібліотекар: Креативний, Ерудований, Компетентний”.  

В лабораторії відбуваються заняття у формі інноваційної лабораторії “Ідеї 

проростають в активного бібліотекаря”, а також працювала травнева школа 

профмайстерності “Інформаційно-бібліотечні центри – потреба часу”. 

Олександрівський методичний центр спрямовував свою діяльність на 

запровадження сучасних інноваційних ідей, з тим, щоб сільські заклади відповідали 

зростаючим вимогам сьогодення, потребам користувачів. Цьому сприяли Дні 

методичних знахідок “Вчитись ніколи не пізно” та Дні творчого самовдосконалення. 

На порядку денному стояли питання: Флешмоб, Адвокасі, Ремоделінг, Ребрендінг, Web 

2.0, Стендова презентація, Технології майбутнього (мерчандайзинг).  

Проведення зональних заходів щодо підвищення професійної компетентності 

стало вже звичним явищем в практиці роботи. Дієвий результат дають виїзні форми 

проведення заходів на базі кращих бібліотек регіону.  

Так зональна ділова зустріч у творчій вітальні “Талант” відбулася на базі 

Бірківської сільської бібліотеки. Обговорювалося питання “Бібліотечне краєзнавство: 

шляхи професійного вдосконалення” за напрямками:  

- Ваш стиль: краєзнавчі проекти в роботі бібліотек ( Бірки), 

- Краєзнавча виставка в бібліотеці: новий погляд на традиційну форму 

(Несваткове),  
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- Краєзнавчо-інформаційні зони: дізнайся про рідний край більше (Івангород). 

 

У вирі інноваційної думки 

Можливості нових форм навчання дуже великі. Вони дозволяють фантазувати, 

вносити нове в методику їх проведення і дуже подобаються бібліотечним працівникам. 

Особливою популярністю користуються серед бібліотечних працівників 

району майстер-класи та уроки майстерності, до їхньої уваги було запропоновано урок 

майстерності “Рецепти успішних заходів: яскраві, нові, нетрадиційні та годину нових 

послуг бібліотек “Сільським бібліотекам – гідне буття”. 

На пульсі безперервної освіти методичні диліжанси, серпантини інноваційних 

форм роботи, методичні асорті, аукціони, панорами нових послуг та нестандартних 

пропозицій.  

В практиці підвищення професійної компетентності бібліотечного персоналу 

відносяться візитні картки сільських бібліотек, дайджести інноваційного досвіду, 

методичні скриньки та бібліотечні естафети, відкритий стіл ідей, дистанційні форми 

навчання, індивідуальні плани творчого самовдосконалення. 

 

Книгозбірням – інформаційне майбутнє 

Реальну допомогу бібліотечним працівникам в їх праці надає бібліотечна 

школа Інтернет “Бібліотека у світі відкритого доступу до інформації”. 

Для підвищення компетентності з питань використання унікальної можливості 

Інтернет-обслуговування користувачів, ознайомлення зі спектром інноваційних 

бібліотечних послуг із використанням Інтернет-ресурсів та сучасних інформаційних 

технологій проведено навчальний тренінг “Сучасний інформаційний сервіс в 

бібліотеці: модель розвитку”, регулярно проводяться Дні професійного спілкування 

“Місце зустрічі – методичний центр”. 

 

Об'єднуємо зусилля  

Творчі підходи в пошуку форм професійного навчання демонструє і 

міжвідомча Рада. Увесь час методичний центр знаходиться в пошуках найбільш 

вдалих форм взаємодії. За його пропозицією впроваджуються перспективні напрямки 

діяльності, організовуються професійні дискусії, відбувається обмін досвідом. Жваво та 

гаряче проходять пленарні засідання у міжвідомчому бібліокласі. 

Потужним імпульсом для розвитку професійних ідей є дискусійне перехрестя 

фахівців бібліотек різних відомств “Бібліотека. Громада. Час: практика співпраці” 

та методичний експрес бібліотечної ініціативи “Візитна картка ініціативи”, Дні 

професійного спілкування “Місце зустрічі – методичний центр”. 

 

 

 

В ногу з часом 

Провідним аспектом діяльності відділу залишається консультаційна 

допомога. Консультаційна допомога стосується проблематики роботи з персоналом в 

сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної 

діяльності, пошуку додаткових джерел фінансування, організації роботи за цільовими 

бібліотечними програмами, вивчення потреб користувачів та їх задоволення рівнем 
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обслуговування в бібліотеках, створення інформаційно–консультаційних центрів з 

питань життєдіяльності територіальних громад. 

Відповідно до тематики заходів з підвищення фахового рівня працівниками 

відділу готуються консультації:  

- Бібліотека – ковчег соціально-інформаційної підтримки громади 

- Працюємо на імідж: нові ідеї, успішні технології 

- Публічна бібліотека, як культурно-дозвіллєвий центр регіону: 

інноваційне бачення, трансформація діяльності 

- Нові форми роботи: творчість – якість – результат 

- Інноваційна діяльність: домінуючі напрями 

- Оновлення книжкового фонду: нагальна потреба, надійна перспектива 

- Державним та народним святам методичний супровід 

- Ефективні моделі бібліотечного обслуговування соціально-незахищених 

користувачів: динамічна єдність традицій та новацій 

- Робота з дітьми: компетентність+творчість=УСПІХ 

 

Вивчаємо. Експериментуємо. Впроваджуємо 

Стимулювання бібліотечного персоналу до новаторства, його підтримка і 

подальший розвиток проходять сьогодні стратегічною лінією через усю систему 

підвищення кваліфікації, що організовується методичним центром.  

Це виражається у відстеженні інноваційних моментів та досвідів роботи не 

тільки в діяльності публічних бібліотек регіону, а також українських та зарубіжних. 

З цією метою в методичному відділі оформлено портфоліо для бібліотечних 

фахівців „В епіцентрі змін...”, яке постійно поповнюється новаторськими матеріалами: 

- Для сміливих, спритних, дужих, до здоров’я не байдужих» (досвід роботи 

бібліотек регіону в рамках акції “Знати! Діяти! Жити!”) 

- Нові!Актуальні!Результативні!Успішні!Дієві! (досвід цікавих ідей) 

- Краєзнавчий дивосвіт (краєзнавчий бюлетень-естафета) 

- Бібліотечні послуги: комплект традицій та оновлень (бібліотечний пульс 

українського та світового досвіду) 

- Фахівцю бібліосервісу (методична мозаїка) 

- Карта інновацій бібліотек (з Інтернет-досвіду) 

- Вирішуєм життєві теореми з книгозбірнями 

- Проектний імідж книгозбірень (з досвіду проектної роботи) 

- Додамо життя до років, років до життя (досвід роботи ВНШ “Активне 

довголіття” 

- Будь обізнаним! Стань професіоналом! (Інноваційна літучка досвіду) 

- Інноваційний бібліотечний медозбір (буклет у «сотах») 

- Нові успіхи з «Бібліомостом» 

- Виставковий зал бібліотеки 

- Бібліотека на “смак” і “дотик” (досвід роботи Новоосотської сільської 

бібліотеки) 

- Досвіди роботи Інтернет-центрів “Пам'ять втраченої батьківщини” 

(Несватківського), “Моя книгозбірня – часточка душі” (Розумовського), “Ivabiblio – 

бібліотека сучасна” (Івангородського), “Змінився час – змінилась книгозбірня” 

(Цвітненського), “Працюємо дієвіше, результативніше” (Красносільського).  
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Лаконічні форми, максимум інформації 

Разом з усними формами професійного навчання в останні роки у практиці 

роботи методичного центру використовується методика проведення стендових 

презентацій, мультимедійних презентацій, консультацій-візуалізацій з окремих 

напрямків роботи, що навчають бібліотекарів у лаконічній формі давати максимум 

інформації. 

До системи підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу району сьогодні 

по праву можна віднести візуальні заходи. Такі як: 

- стендова презентація бібліотеки чи бібліотекаря “Фотогалерея творчих 

удач”, яка проходила у формі естафети світлин, бібліотекарі демонстрували цікаві 

інноваційні аспекти в практиці роботи,  

- фотосесія “Промоція сільської книгозбірні засобами візуальної культури”. 

Творчий підхід в пошуку форм професійного навчання є і в вернісажах, 

калейдоскопах, панорамах успішних проектів. На таких заходах досвіди роботи 

супроводжуються трансляцією цікавих практичних доробків, слайдових презентацій, 

тощо. Це мало місце під час проведення: 

- вернісажу успішних проектів ”Віват, бібліотечний пошук!”,  

- кращих бібліотек “Це наша з вами бібліотека…”  

- параду електронних презентацій “Імідж-презентації бібліотек світу”, 

сучасних модельних бібліотек “На фініші 2012 року – бібліотека ХХІ століття” із 

циклу “Олександрівщина бібліотечна”. 

Під час проведення семінарських занять - однієї з найбільш розповсюджених 

традиційних форм підвищення компетентності, що дозволяє різнобічно і планомірно 

висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної діяльності проводяться 

різноманітні форми презентації, огляди та обміни досвідом, це:  

- інноваційна мозаїка “Бібліоуспіх 2012”, 

- анонси підтриманих проектів “Імідж бібліотеки: проектний зріз”,  

- досвід з регіонів “Самопрезентація бібліотеки – компонент успіху”, 

- калейдоскоп успішних проектів “Самозвіт переможців”,  

- резюме-показ бібліотек-переможців “Досвід кращих - приклад для 

наслідування”,  

- методичне ревю “Бібліотека ХХІ століття: інноваційні моменти”, 

- коментовані слайд-презентації та ін. 

 

Представляємо візуальний ряд 

Інформаційний простір методичної служби забезпечує інформаційну підтримку 

бібліотечного фахівця і створює сприятливі умови для формування його інформаційної 

компетентності та інформаційної культури.  

Візуальний ряд методичного відділу складає зона безперервної освіти або 

методична фан-зона «Працюємо на імідж», в якій до уваги бібліотекарів 

постійнодіючий цикл тематичних поличок “Бібліотечна практика: різноманітність, 

дієвість, результативність”, сформовані методичні теки актуальних матеріалів 

“Палітра методичних видань2, експонується методична екскурс-презентація 

бібліотечних сайтів “Професійний кругозір”. 
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Для зручності ознайомлення з новими методичними матеріалами 

оформляються: 

- папки-досьє ”Бібліотеки - наввипередки з часом”, поповнюється  

- цикл тематичних поличок “Трибуна передового досвіду”, де експонувалися 

досвіди бібліотек району, досвіди з сайтів українських бібліотек, за сторінками фахової 

періодики, в рамках Всеукраїнської програми “Бібліоміст”, зарубіжних колег,  

- методичні вітрини “Зберігати традиції, шукати нове”, “Успішні проекти 

бібліотек”, “Бібліотека – відкритий простір культур”;  

- методичний календар “Святкові дзвони України”; 

- фахові прес-калейдоскопи “Бібліотекар у світлі творчого 

самовдосконалення”; 

- методичні експрес-листівки ”ібліотека без кордонів”;  

- методичний Інтернет-диліжанс “Віртуальний експрес для глибинки” із циклу 

“Інтернет для сільського бібліотекаря.  

Для покращення творчого самовдосконалення сільських фахівців підготовлено 

методичну ”прес-валізу” “Інноваційний гід – активним бібліотекарям”. 

 

Видавнича мозаїка 

Важливою складовою методичної роботи є видавнича діяльність. Цей 

напрямок – предмет особливої гордості нашого методичного центру. 

Значною подією в житті відділу, великим досягненням бібліотеки та її 

видавничої діяльності є газета методичної служби “Бібліоімпульс”. Це перше 

професійне періодичне видання, що інформує бібліотечних працівників регіону про 

кращі досягнення колег з різних бібліотек регіону, сприяє підвищенню 

їхньої компетентності, поширенню інноваційного досвіду в нових реаліях. 

Методичний відділ оформляє результати своєї діяльності в трьох основних 

видах методичної продукції: організаційно-інструктивна; інформаційно-

популяризаційна; прикладна (допоміжна). 

Видавнича продукція методичного центру представлена такою жанровою 

різноманітністю: 

- Інструктивно-методичні вказівки, методичні поради, листівки, розробки 

- Інформаційні довідки, бюлетені, дайджести  

- Експрес-інформації 

- Пам’ятки професіонала та ін. 

 

Парад методичних видань  

Система методичних видань методцентру охоплює всі напрямки діяльності 

бібліотек, представляє їх досягнення, цікавий досвід і головне - розкриває методику 

роботи. Методична служба успішно працює над створенням нових жанрово-видових 

форм методичних матеріалів. 

Останнім часом підготовлено такі методичні видання: 

- Імунітет суспільної моралі 

- Ринок диктує професії 

- На побачення з природою 

- Літня людина в бібліотеці: рівень обслуговування 

- Хай дух Шевченка об’єднає нас (поради з нагоди ювілею) 



198 

 

- Соціальне партнерство: новий імпульс розвитку публічних бібліотек 

- Бібліотечне обслуговування: професіоналізм, етика, культура (поради з 

етики та толерантності) 

- Бібліотечне обслуговування: як залучити та зберегти користувача (банк 

практичних порад) 

- Європа в Україні, Україна в Європі (євро-методичні поради) 

- Мистецтво реклами 

- Білі плями історії на червоному тлі (до 80-річчя Голодомору) 

- Візитна картка масовика (масова робота в бібліотеці: традиції та 

нововведення) –інформаційно-методичний гід масовика 

- Світ на долоні інваліда (поради по роботі з користувачами з вадами 

здоров’я) 

- Історія: для тих, хто хоче більше знати про козацтво (до 520-річчя 

українського козацтва) 

- Маркетингова діяльність сільської бібліотеки: творчо-дослідницький аспект 

(поради з проведення бібліотечних досліджень) 

- Задоволення потреб місцевих громад – запорука успіху бібліотек 

- Ми обираємо майбутнє, майбутнє обирає нас (поради з актуальних 

молодіжних проблем) 

- Цикл методичних листівок: “Зима прийшла, св”Осінь крокує, свята дарує” 

   

Реалізуємо нові підходи професійної освіти 

 

Сьогодні Олександрівська районна бібліотека як методичний центр для 

бібліотек району  

- активно формує загальну стратегію бібліотечної галузі регіону,  

- використовує новий інструментарій щодо організаційно-методичних 

аспектів модернізації бібліотек регіону на основі менеджменту якості,  

- розробляє і реалізує нові підходи до безперервної професійної освіти 

бібліотечного персоналу,  

- поширює проектно – програмну діяльність,  

- намагається впроваджувати нові інформаційні технології та 

використовувати їх у створенні нових проектів,  

- активно формує сучасний професійний світогляд бібліотечного персоналу 

Олександрівщини. 

 

 

 

 

 

Працюємо на імідж 

Шановні, колеги! 

Якщо Ви: 

- хочете отримати поради з питань росту кваліфікації персоналу, 

- ознайомитися з інноваційними формами роботи, які працюють на імідж 

книгозбірні 
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- отримати методичні матеріали, здатні надати Вам цінну інформацію 

- і просто поспілкуватися в неформальній обстановці.  

- Запрошуємо Вас до нашої методичної фан-зони. 

 

Чекаємо на Вас з 8 до 18 години.  

смт Олександрівка 

вул. Леніна, 58 тел.: № (05242) 3-20-47 

E-mail: Olexmalva@rambler.ru 

 

 

mailto:Olexmalva@rambler.ru
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І.Кучеренко, 

завідуюча Інтернет-центром  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Новий ритм життя завдяки проекту „Бібліоміст” 
 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д. І. Чижевського стало впровадження новітніх інформаційних 

технологій, створення сучасних інформаційних продуктів і послуг та організація 

доступу до них.  

Важливою складовою діяльності бібліотеки в період глобальної інформатизації є 

співпрацюя з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). IREX – це 

міжнародна неприбуткова організація, що забезпечує інтелектуальне лідерство та 

інноваційні програми сприяння позитивним стійким змінам в глобальному масштабі. 

Партнерська програма Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів 

(IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і 

туризму України та Української бібліотечної асоціації, на підтримку якої Фундація 

Білла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів США, отримала 

назву «Бібліоміст». Для сприяння досягненню цілей програми корпорація Microsoft 

безкоштовно передасть публічним бібліотекам України програмне забезпечення на 

суму близько 4,4 мільйони доларів США. 

З червня 2010 року, рамках дії Всеукраїнської програми „Бібліоміст”, в 

Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Чижевського працює 

Регіональний тренінговий центр. У Центрі безкоштовно підвищують свою фахову 

кваліфікацію працівники бібліотек області. В планах реалізації цього проекту – 

навчання 500 бібліотекарів основам комп’ютерної грамотності, ефективному 

використанню новітніх інформаційних бібліотечних технологій, трансформації 

бібліотечної діяльності на основі проектного, кадрового менеджменту та проактивної 

діяльності бібліотек. 

Програма «Бібліоміст» допомагає місцевим громадам в Україні, модернізуючи 

доступ до інформації в публічних бібліотеках, ставить за мету надати користувачам 

бібліотек можливість розміщувати інформацію в Інтернеті, розвивати Інтернет-ресурси, 

отримувати корисну інформацію та створювати життєздатні некомерційні Інтернет-

мережі. І створений в рамках програми тренінговий Центр став органічною складовою 

бібліотеки, допомагаючи користувачам творчо застосовувати ресурси та сервіси 

Інтернету для освіти, особистого і професійного розвитку.  

 

Хочу навести кілька історій успіху, які демонструють, як тренінговий Центр, 

створений у нашій бібліотеці, та професійні консультації бібліотекарів-адміністраторів 

допомогли конкретним людям вирішити проблеми та покращити якість життя.  

 

З оголошення в газеті місцевий мешканець Микола Іванович дізнався про 

можливість навчатись на безкоштовних комп’ютерних курсах в тренінговому Центрі за 

проектом програми "Бібліоміст”. Відразу зацікавився, сумлінно вчився і був дуже 

активним слухачем. Після закінчення курсів розповідав, що завдяки навчанню зникли 
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перестороги у володінні комп’ютером, доступність навчальних програм дала 

можливість оволодіти усіма необхідними навичками.  

 

Завдяки участі у навчальниій програмі Центру, пенсіонер Ігор Вікторович 

сьогодні – активний користувач мережі Інтернет, в якій знаходить неймовірну кількість 

цікавої та корисної інформації, спілкується з друзями. Результатом стало усвідомлення 

того, що з настанням пенсійного віку життя не закінчується, а, навпаки, відкриваються 

нові можливості, якщо є знання, прагнення до самовдосконалення і наполеглевість. 

Навчання на тренінгах програми "Бібліоміст", отримання знань і навичок, спілкуваня з 

новими людьми допомогли Ігорю Вікторовичу подолати психологічний дискомфорт і 

відкрити для себе можливості активного спілкування, цікавого і корисного проведення 

часу, усвідомлення власної значимості і для своєї родини, і для громади. 

 

Всеволод Михайлович – пенсіонер. До виходу на пенсію вів активний спосіб 

життя, багато працював. З виходом на заслужений відпочинок почав відчувати 

невпевненість, "непотрібність", виключення зі звичного кола спілкування. Це 

створювало величезний психологічний дискомфорт і стало для нього справжньою 

проблемою. Вдома є комп’ютер, але знань, необхідних для роботи, не було, окрім того 

Всеволод Михайлович відчував страх щось зіпсувати, пошкодити техніку через своє 

невміння. Дізнався про можливість відвідувати заняття з опанування комп’ютерної 

грамотності у сусіда, який вже успішно пройшов навчання в тренінговому Центрі 

«Бібліоміст». Всеволод Михайлович одразу звернувся до тренерів бібліотеки і пройшов 

безкоштовний курс. Разом зі знаннями прийшли нові інтереси та захоплення.  

 

Тамара Петрівна – лікар-біоенергетик. Звернулася за допомогою до тренінгового 

центру, аби навчитися користуватися комп’ютером легко і впевнено. Пройшла 

тренінги, стала постійним нашим користувачем. Завдяки тому, що розмістила своє 

резюме на сайтах працевлаштування, вона знайшла роботу, за що дуже нам вдячна. 

 

Валерій Вікторович – наш постійний користувач. Багато років пише поезію, яку 

відтепер успішно друкує на своїй власній сторінці в мережі Інтернет, а також 

спілкується з іншими поетами. 

 

Наталя, інвалід дитинства (ДЦП), відвідує наш центр протягом 2-х років. 

Пройшла кілька тренінгів. У пошуках коштів на лікування за допомогою 

адміністратора Центру було проаналізовано велику кількість Інтернет-ресурсів. В 

результаті цієї тривалої роботи одна з благодійних організацій надала фінансову 

допомогу і жінці було зроблено операцію. 

 

Студентка факультету іноземних мов КДПУ Ірина відвідувала Центр з вересня 

2010 р. За допомогою адміністратора Центру вона через Інтернет потрапила до 

Міжнародної програми поглиблення знань. Тепер працює і навчається у Німеччині. 

 

83-річний користувач після тренінгових занять самостійно отримує медичні 

онлайн-консультації у лікаря-кардіолога. 
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Лікар-терапевт, пройшовши індивідуальний тренінг, створила свій власний блог 

з нетрадиційної медицини, який щотижня оновлює, працюючи у нашому Центрі, і має 

вже своїх постійних он-лайн клієнтів.  

 

Лікар-кардіолог завдяки тренінговому Центру і його співробітникам підтримує 

на належному рівні свої теоретичні знання з медицини, що, разом з практичною 

роботою, дозволяє йому бути успішним і затребуваним лікарем. 

 

Постійний користувач Сергій щоденно відвідує тренінговий Центр. Він дуже 

активний футбольний фанат. Наше сучасне комп’ютерне обладнання дозволяє йому 

переглядати он-лайн матчі і слідкувати за всіма подіями у світі спорту. 

 

У бібліотеці став доступний ще один вид послуг – Skype, який дозволяє 

встановити голосовий та відеозв'язок з друзями, близькими або діловими партнерами, 

незалежно від того, де вони знаходяться.  

Дуже задоволений роботою в Skype Ігор Вікторович: сучасні роботодавці часто 

бажають особистого спілкування, незважаючи на прекрасні резюме кандидатів на свої 

вакансії. Спілкування через Skype значно прискорює процес пошуку роботи навіть за 

межами України. А якщо ваші родичі далеко, то немає більш зручного способу 

спілкування! 

 

Завдяки сайту English123.com.ua за три семестри Андрій навчився вільно 

говорити англійською. Методика "English 123" – один з найкращих способів навчання 

через Інтернет. Ця методика, розроблена Міжнародною командою фахівців, на даний 

момент досягла успіху вже у 24 країнах світу. 

 

Отже, сьогодні можна стверджувати, що активна діяльність працівників сприяє 

якісному і швидкому наданню інформаційних послуг користувачам тренінгового 

Центру «Бібліоміст», приваблює постійних відвідувачів і зацікавлює нових. 

Аби не бути голослівним, можна навести лише один показник: за 2013 рік Центр 

відвідали 10513 користувачів! 

Важливою і позитивною відмінністю роботи Центру є й те, що, по-перше, 

доступ до Інтернет-ресурсів, як і копіювання інформації на USB-флеш, є 

безкоштовними послугами для користувачів бібліотеки. По-друге, Центр – це дійсно 

оазис освіти, культури і відпочинку в метушливому ритмі сучасного життя. 
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Г.Нікітіна, 

головний бібліотекар відділу інформаційних технологій 

та електронних ресурсів ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Безперервна освіта як запорука успішного життя: 

аналіз роботи та перспективи розвитку тренінгової діяльності 

Інтернет–центру 

 

Сьогодні, в часи технологічного прогресу, класична форма роботи Інтернет–

центру просто неможлива. Комп’ютери та Інтернет є майже в кожній родині і тому 

саме лише надання доступу до всесвітньої мережі вже не настільки актуальне.  

Інтернет–центр – це, насамперед, місток до знань, а тільки потім – місце, де 

можна згаяти час в Інтернеті. 

Основним завданням Інтернет–центру має бути навчання користувачів новітнім 

послугам в Інтернеті. Особисто я бачу цей відділ швидше як тренінговий центр, місце, 

де кожна людина може отримати навички користування сучасними онлайн–сервісами. 

За 2013 рік у Регіональному тренінговому центрі, який працює при Інтернет–

центрі було проведено 345 тренінгів, з них: 

- 152 тренінги – за проектом „Бібліоміст”; 

- 55 тренінгів – для літніх користувачів в рамках роботи “Вищої народної 

школи”; 

- 62 тренінги – для бібліотекарів області; 

- 27 тренінгів – за проектом “Електронне урядування”. 

Значним попитом у нашому Інтернет–центрі користується й така форма 

навчання як індивідуальні тренінги. Взагалі, це досить «дороге» задоволення, оскільки 

один з працівників відділу практично повністю присвячує свій час одному користувачу. 

На одного «студента» може виділятися від трьох тригодинних занять до безкінечності, 

в залежності від характеристик самого користувача (чи подобається йому тренер і чи 

«дається» надана інформація). З досвіду інших обласних бібліотек можу сказати 

впевнено: індивідуальні тренінги треба або робити платними, або ж взагалі вилучати їх 

з переліку послуг бібліотеки. Звичайно, ніяк не можна обійтися без винятків. І таким 

винятком можуть бути користувачі з особливими потребами (вадами зору тощо). Це 

взагалі окрема тема дослідження роботи бібліотеки. В нашому ж Центрі така послуга 

зараз надається всім бажаючим, що невиправдано ускладнює роботу закладу. 

За 2013 рік було проведено 172 індивідуальні тренінги, з них:  

- 146 – в рамках роботи “Вищої народної школи” 

- 36 – для користувачів з вадами здоров'я. 

Загалом за минулий рік на базі Інтернет–центру було навчено 2962 учасники 

тренінгів, зокрема:  

- 1591 особа – за проектами „Бібліоміст”  

- 637 користувачів похилого віку та з вадами здоров'я  

- 686 бібліотекарів області. 

Декілька слів про тематику навчання у нашому центрі. В цьому плані у нас є 

певна проблема: як навчальний центр ми припинили свій розвиток ще на момент 



204 

 

відкриття Інтернет–центру. Адже ще з 2003 року ми навчаємо людей переважно за 

такими темами: 

- «Базовий комп’ютер» чи «Основи роботи на комп’ютері» 

- «Базовий Інтернет» чи «Основи роботи в Інтернеті» 

- 6 модулів для бібліотечних працівників за програмою Бібліоміст. 

В наш час цього катастрофічно мало, ми самі обмежуємо коло людей, які 

потенційно можуть до нас прийти на навчання. Адже основам комп’ютерної 

грамотності зараз можна вчити лише людей похилого віку, молодь же цими знаннями 

вміло і впевнено користується. Для того, щоб залучити нових молодих учасників 

тренінгів, треба постійно вивчати інтереси і потреби відвідувачів, шукати ту саму 

«золоту жилку», за якою вони й прийдуть. 

Не можна нехтувати й ще одним сучасним видом послуг – проведенням 

тренінгів на замовлення. Тренінг на замовлення – це заняття на тему, яку визначають 

самі користувачі, наприклад, Інтернет–банкінг, розробка ефективного відео, розробка 

ідеальних презентацій, створення блогів, сервіси веб 2.0 для студентів, установка 

програмного забезпечення і т.д. Звісно, для нашої бібліотеки – це абсолютно нова 

форма навчання, але немає нічого неможливого. Для того, аби якісно провести такий 

тренінг, потрібен лише час для підготовки тренерів, скажімо, тиждень–два. Витрати 

часу цілком виправдані: вже підготований тренінг можна «продати» неодноразово, а 

кваліфікація і досвід тренерів постійно зростатимуть. 

Я впевнена, що на такі навчання йтиме більше молоді, ніж на основи 

комп’ютерної грамотності. 

Цікавою формою навчання, яка в нашій бібліотеці ще не дуже розвинена, є 

дистанційне навчання. На сьогоднішній день маємо лише два курси для бібліотечних 

працівників і курс «Англійська 123 – в бібліотеці» за програмою «Бібліоміст». До речі, 

жоден з цих курсів не «розкручений» настільки, щоб кожна людина, яка проходить 

повз бібліотеку, захотіла прийти і навчатися за запропонованою програмою. В цьому, 

звичайно, і є наше недопрацювання. Тому ми повинні донести до кожного мешканця 

нашого міста, що дистанційне навчання є важливим інструментом безкоштовної 

безперервної освіти. Для цього ми маємо плідно попрацювати над розробкою нових 

цікавих курсів, наприклад, «Робота з сервісами Веб 2.0» чи «Майстерність блогінга» 

тощо. Подібні теми можна пропонувати в навчальних закладах вчителям та учням, а 

також іншим закладам культури. 

Але навіть за наявності шикарних розробок курсів не можливо обійтися без 

реклами нових послуг. Для цього необхідно спланувати якісну рекламну кампанію та 

провести її не лише в бібліотеці, а й поза її межами. Ми маємо чітко розуміти, що без 

популяризації послуги «Навчання протягом життя» нових користувачів нам просто не 

бачити, як власних вух без люстерка. 

Але знову ж таки, аби наші послуги купували, окрім реклами та популяризації 

просто необхідне якісне і професійне надання цих послуг. Отже, нам потрібні 

кваліфіковані тренери. На жаль, в нашому Центрі не всі працівники відділу 

сертифіковані як тренери, – вони чудові люди, чуйні, уважні і віддані справі, але цього 

замало. Тому нам дійсно необхідно вкласти у цих людей певні ресурси, щоб вони могли 

якісно та професійно навчати людей вже по–справжньому технічно складним і 

потрібним речам, а не базовому комп’ютеру і пошуку в Інтернеті. 
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Також важливим моментом у підготовці кваліфікованих викладачів є тренерська 

взаємозамінність. Життя непередбачуване і ми не знаємо, що на нас чекає завтра. Це 

можуть бути і відрядження, і особисті обставини, але користувачі не мають помічати 

тимчасової «втрати нашого бійця». Тому кожен з трьох працюючих тренерів Центру 

має бути повноцінним дублером іншим двом. 

Тільки за таких умов ми зможемо надавати якісні послуги навчання для громади 

нашого міста. 

Підсумовуючи все сказане вище, можу запропонувати деякі можливі 

перспективи. І це не лише мрії, адже немає нічого неможливого! 

Передусім, Інтернет–центр має утвердитись в місті та області як  центр 

безперервної освіти, який пропонуватиме тренінги на замовлення, цікаві теми і форми 

навчання не тільки для людей похилого віку, а й для молоді, і не лише для 

бібліотекарів, але й для працівників різних галузей.  

Щодо індивідуальних тренінгів, повторюю, тут у нас два виходи – зробити їх 

платними або взагалі видалити з переліку послуг бібліотеки. 

Як цікаву форму роботи можна започаткувати проведення вебінарів (онлайн–

семінарів) за різною тематикою, а також не відкидати можливість надання «в аренду» 

нашої платформи іншим організаціям. Тобто, проводити вебінари для інших закладів 

освіти та культури. 

Можна досить багато розробити та запровадити нових послуг, пов’язаних з 

навчанням та популяризацією сучасних технологій, адже Інтернет–центр – 

найсучасніший відділ бібліотеки!  

Скажу відверто: як головний бібліотекар відділу інформаційних технологій та 

електронних ресурсів, а також як тренер Кіровоградського регіонального тренінгового 

центру, я готова допомогти у підготовці тренерів для Інтернет–центру, готова 

поділитись своїми знаннями та навичками з усіма бажаючими. 

А на завершення хочу побажати легкого навчання та активного  запровадження 

нових послуг в практику роботи бібліотек.  

Будьте відкритими до змін! Я завжди з Вами! 
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C.Ушакова, 

завідуюча відділом мистецтв  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 
 

Виставкова діяльність та професійні компетенції бібліотекаря 
 

Самим лише фактом присутності художніх виставок у бібліотечному просторі та 

змісті діяльності закладу сьогодні нікого не здивуєш. Виставки в стінах нашої 

бібліотеки перестали бути інновацією. Бачимо, як ця, ще не так давно «не бібліотечна» 

форма роботи, стає звичним явищем у бібліотечній справі. Саме виставка надає 

бібліотечний стиль книгозбірні, є візитівкою, відображаючи стиль бібліотеки і 

потенційні творчі можливості її персоналу. Виставка долучає відвідувача до культурно-

мистецької спадщини, створює умови для розвитку інтелекту, індивідуального 

світобачення та художнього смаку, розширює коло інтересів, сприяє розвитку духовних 

потреб, виробляє основи критичного мислення, дає можливість усвідомлення себе і 

оточуючого світу. 

Виставкова діяльність підштовхує відчайдухів до освоєння фахових якостей 

інших професій та змушує бібліотекаря відійти від стандартів, освоювати нові сфери 

діяльності, набувати навичок суміжних професій - архівіста, музейника, 

експозиціонера, дизайнера, екскурсовода, менеджера, галерейника. Власне, бібліотекар 

здатен використати «дефект як ефект», зробити «з нічого» вишукану річ, знайти 

оптимальне вирішення творчого завдання в межах наявних ресурсів та очікувань 

користувачів. 

Захоплюючою, вражаючою видається робота книжкових виставок, підсилених 

аттрактивним (приваблюючим) ефектом, з виразним образним вирішенням головної 

ідеї виставки. Тут потрібні особисті якості – креативність мислення, творче бачення, 

естетичний смак. Тут ми дійсно можемо оцінити роботу бібліотекаря-експозиціонера, 

бібліотекаря-музейника. 

Все більше часу бібліотекарі використовують на підготовку та проведення 

виставок-конкурсів, виставок-оглядів творчих робіт переможців міського фестивалю 

«Степові джерела» колективів загальноосвітніх шкіл, дитячо-юнацьких центрів 

естетичного виховання та позашкільних навчальних закладів (відділ документів з 

економічних, технічних і природничих наук), виставок суспільного і громадського 

спрямування: «Кожен має право знати про свої права» (відділ абонементу), «Діалог 

поколінь» (відділ обслуговування користувачів), освітніх тематичних виставок, 

інформаційно-просвітницьких заходів та акцій. Підготовча, «довиставкова» робота 

займає тут значний за обсягом час бібліотекаря-координатора, бібліотекаря-

менеджера.  

Понад 30 років відділ мистецтв Кіровоградської ОУНБ займається мистецькою 

виставковою діяльністю: відбирає та створює експозиції з творів живописців, 

скульпторів, графіків, архітекторів, художників декоративно-ужиткового мистецтва, 

фотохудожників, аматорів народного мистецтва. Це десятиліття співпраці з партнерами 

- Національною спілкою художників України, Художньо-промисловими майстернями, 

з Картинною галереєю (нині Обласний художній музей), дитячою художньою школою, 

фахівцями середньої та вищої шкіл образотворчого мистецтва.  

Організація виставки – важливий трудомісткий і творчий процес. Це означає 
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здатність до співтворчості, вміння працювати в команді, оскільки експозиціонер 

працює в тандемі з художником, створюючи образ експозиції у конкретному 

бібліотечному просторі. Це досвід експозиціонера-галерейника, який повинен знати 

запити та орієнтуватися в арт-маркеті сучасного мистецького простору.  

Відвідувач бібліотечних експозицій завжди має змогу безкоштовно отримати 

послугу – бібліотекаря-гіда, бібліотекаря-співрозмовника. Екскурсійний супровід до 

бібліотечних виставок є обов’язковим, виставка «працює» тільки з компетентним 

коментарем, з можливістю усвідомлення у контексті сучасних мистецьких течій. 

Проведення художніх виставок привертає увагу активних людей, молоді, 

стимулює посилення контактів бібліотеки з творчими спілками та спільнотами, 

громадськими організаціями міста. Жителі обласного центру сприймають бібліотеку не 

лише як книгозбірню, але і як центр культурного життя міста, проявляють ініціативу 

щодо представлення власних творчих пошуків і напрацювань. 

І наостанок, кілька зауважень про вплив цифрових технологій на сферу 

виставкової діяльності бібліотеки.  

З появою Веб 2.0 ми отримали можливість використання програмних розробок, 

які дозволяють створювати співтовариства, забезпечують здатність індивідуальних 

налаштувань сайту і створення персональної зони (особисті файли, зображення, відео, 

блоги).  

З’явилися Skype та «Google+» і не забарилися нові форми інтерактивних заходів: 

проведення онлайн-презентацій, онлайн-інтерв’ю з авторами, можливості, яких ми самі 

ще до кінця не збагнули, технічно не засвоїли, не оцінили у повній мірі. Але, 

безперечно, бібліотечна виставкова діяльність зміниться і, використовуючи 

нововідкриті технічні і комунікативні можливості, стане місткою, наповненою та 

дійсно інноваційною. 
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Н.Чуприна, 

провідний бібліотекар 

відділу обслуговування користувачів 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Магнетична сила бібліотечного всесвіту 
 

Соціокультурний мікрокосм сучасної бібліотеки окреслює нові, небачені досі 

орбіти. Нинішнє життя диктує абсолютно іншу смислову наповненість роботи відділу 

обслуговування користувачів, визначення нових концептуальних підходів, пошуків 

оригінальних форм і методів у розкритті інформаційного й культурного потенціалу 

суспільства. 

Саме тому проведення різноманітних культурно-масовних заходів зумовлене 

необхідністю зорієнтовувати духовні й матеріальні потреби відвідувачів у гармонійне 

русло. Завжди, пам`ятаючи твердження м.максимовича, що душа своїм почуттям 

проникає в найнепрозоріші глибини буття, в таємниці життя, недоступні для самого 

лиш розуму, фахівці бібліотеки створюють благодатну атмосферу єднання теплоти 

почуття і світла розуму. 

Особливо це виявляється у заходах, присвячених темам художньо-естетичного 

напрямку. Адже мистецтво, за словами івана франка, - це відображення підсвідомого, 

відображення стану душі, стану духу, підводних течій нашого мислення. 

І тому, проводячи літературно-музичні вечори, читання, бесіди, лекції, зустрічі з 

літераторами, маємо за мету розкрити глибинний і неповторний світ художника слова, 

його творчу палітру, увійти в атмосферу певного часу, видобути з глибин історії забуті 

скарби. Щоразу, торкаючись світоглядних переконань особистості, яка є центром 

розмови, її високих почуттів, талановитих витворів, переконуємось у правдивості слів 

павла житецького про те, що література - це сила, яка змінює життя, це - мистецький 

образ життя. І, якщо в користувача з`являється відчуття повноти життя після 

спілкування з бібліотекою, якщо він збагачується духовно й інтелектуально, отримує 

естетичну насолоду, радість взаєморозуміння, - фахівці обрали оптимальний напрямок 

у роботі.    

Багатство внутрішнього світу письменника розкривається перед відвідувачами 

заходів різноманітними засобами - виступами науковців, майстерним читанням 

літературних творів у виконанні професійних акторів театру і аматорів, науковими 

повідомленнями талановитої молоді, сакральним словом духовних осіб, 

бібліографічними оглядами унікальної літератури, через виконання музичних творів 

тощо. Таке програмне наповнення простежувалось у святкуванні 200-літнього ювілею 

миколи гоголя (літературний вечір “і дух мій оживе...”), в літературних читаннях, що 

пролунали на честь поетичних шедеврів кобзаря, присвячених коханим жінкам поета 

(“я перед нею помолюся”), в мистецькому вечорі з нагоди роковин володимира 

висоцького (“мне есть что спеть, представ перед всевышним”) та інших заходах. А 

свідченням того, що ці художні композиції полонять слухачів, є їхні “сонячні” очі, 

“прикипілість” до місця, небажання розлучатися з атмосферою щиросердної розмови. 

Важливим фактором у відтворенні духу епохи, наближенні минулих часів, в 

яких жив той чи інший митець, відіграє створення високого почуттєвого тембру для 

відвідувачів заходу. Це досягається не лише атрибутивними носіями, презентованими 
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на виставках, словом ведучого, але й елементами звукових, візуальних образів, 

збагачених музикою, відеопоказом, іншими сценографічними компонентами.   

Зазначене передусім реалізовано в літературній зустрічі, присвяченій 290-й 

річниці григорія сковороди. Гармонію художньої композиції створювали  чарівні 

мелодії сковородинської епохи, літературна стилістика того часу, відеофільми, що так 

виразно донесли до сучасника образ митця. Звучала флейта, яка так нагадувала 

сопілкову гру мандрівного філософа. Книжкова виставка доповнювала смислову 

концепцію образу незалежного мислителя, оригінального поета, бунтівливого 

просвітника.   

І на літературному вечорі “троянда ритуального болю”, створеному на честь 

василя стефаника, завдяки майстерному читанню новелістики митця, відвідувачі 

занурились у глибокий психологізм оповідей, вирізнили яскраві деталі, відчули 

експресію почуттів, створюваних талантом письменника. Ця картина доповнювалася 

експозиційним комплексом книжкової виставки-перегляду. 

Особливу ритміку літературно-мистецьким заходам задає дружня підтримка 

партнерів. Таке співробітництво має збагачувати змістову наповненість заходу, 

надавати йому витончених відтінків, оживляти його, породжувати абсолютно нову 

ситуативну картину. Так, заходи бібліотеки, натхненні емоційністю представників 

“руського центру естетичного виховання”, помножені на інформаційно-естетичні 

можливості біліотечних працівників, створюють той особливий “едем”, у якому 

відроджене минуле освітлюється сучасністю і вже потім чарівним паростком проростає 

в майбутнє. Особливою втіхою для душі є випадки, коли молодь у цей складний час, 

ставши учасником проведеного заходу, духовно збагачується, сама стає творцем 

мистецтва і краси. Виступи творчо обдарованої молоді розкриваються 

найрізноманітнішими талантами - акторською майстерністю, грою на музичних 

інструментах, вокальним виконанням. Молоді голоси відлунюють передзвоном 

свіжості й чистоти, їхня гра сповнена душевної щирості.          

Безумовно, цілющим бальзамом для серця й розуму наших користувачів ми 

вважаємо виставкову діяльність. Це - щедроплідне поле: для наближення до її 

величності книги, зустрічі з неочікуваним, а, можливо, й незбагненним, для 

заглиблення в окреслену тему, осягнення особистості митця, а також для пізнавальної 

співтворчості бібліотекаря і читача. Поєднання в композиційному вирішенні експозиції 

- книг, світлин, фітокомпонентів, картин, символічних предметів, словом, - 

найнеочікуванішого синтезу, розкриває нові можливості для створення інформаційно-

естетичного простору. Внутрішній дизайн бібліотеки можна трансформувати, 

змінюючи розміщення виставкових стелажів, компонуючи щоразу по-різному меблі, 

експозиційні предмети, флористичні елементи. Лише так можна позбавитись 

стереотипів, знайти оригінальні підходи в роботі щодо пошуку способів вираження, 

ідей, образів і нестандартних рішень. 

Такими експозиціями стали виставки-інсталяції “всьому початок є любов” (до 

дня святого валентина), “пам`ятай минуле заради майбутнього” (до дня перемоги), 

виставки-персоналії “політ у вічність” (до ювілею антуана де сент-екзюпері), 

“пурпурові вітрила грінландії” (до роковин олександра гріна), тематичні експозиції — 

“теплим сяйвом любові сповнена” (до дня матері), “українська мова: діалог з вічністю” 

(до дня рідної мови), виставки-перегляди “бог і митець”, “чорнобильський вітер у 
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душах”, “поетичні перлини сходу”, святкові виставки на кшталт “різдвяна зіронька 

зійшла” тощо. 

Отже, необхідною умовою створення наочних експозицій, на нашу думку, є 

гармонія форми і змісту, кристалізація суттєвого й високохудожнього.   

Магнетичну силу слова, харизму його творців наші користувачі відчувають на 

традиційних зустрічах з літераторами сучасності, журналістами, митцями. Тут 

відбувається осягнення їхніх духовних і естетичних пошуків, відображення нинішнього 

художнього часопростору, проникнення в творчу лабораторію письменника. Це ніби 

споглядання священнодійства “збирання нектару” живого слова. 

У проведенні цих зустрічей нам активно допомагають модератори “українського 

клубу”. Саме завдяки такій співдружності гості бібліотеки познайомилися з григорієм 

гусейновим, андрієм курковим, юрієм андруховичем, василем базівим, антоном 

кушніром, валентином терлецьким, дмитром дроздовським,  сепаном процюком, 

максимом кідруком, любов`ю пономаренко, лесею вороніною та багатьма іншими 

нинішніми художниками слова. 

Важливою частиною роботи відділу обслуговування користувачів є діяльність 

клубу інтелектуальних ігор, необхідність існування якого зумовлена високою потребою 

жителів регіону в інформаційних, комунікативних, культурних, оздоровчих послугах, в 

ефективному вирішенні питань проведення цікавого дозвілля. 

На шахових і шашкових турнірних зустрічах членів клубу завжди панує 

атмосфера доброзичливості, щирого захоплення грою, розвій бойового духу й 

войовничого запалу. Клуб тісно співпрацює зі всеукраїнськиим фізкультурно-

спортивним товариством “колос”, дитячим і юнацьким шаховим клубом “чатуранга”, 

центром фізичного здоров'я  “спорт для всіх”. Ігрові турніри, сімейні та професійні 

командні змагання дають можливість їх учасникам випробувати себе в шашках чи 

шахах, переглянути літературу, присвячену інтелектуальним іграм, зіграти у віртуальну 

гру за допомогою комп'ютерних технологій тощо. 

Бібліотекар самою долею своєю покликаний допомагати людям у вирішенні 

найрізноманітніших питань. І творчим началом у цьому є безкінечний процес 

осягнення всесвіту і людини в ньому, створення гармонії душі і оточуючого простору 

шляхом реалізації нових професійних ідей і креативних підходів, помножених на 

необмежений доступ до інформації в умовах привабливого інтер`єру та комфортного 

обслуговування. 
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З Міжнародної науково-практичної конференції 

“Трансформація бібліотечного простору – шлях до 

„Відкритої” бібліотеки 
 

 
Т.Федорова, 

заступник директора з наукової роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 
 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Трансформація бібліотечного простору – шлях до „Відкритої 

бібліотеки”». Підсумки 
 

 

29-30 жовтня 2013 року в обласній бібліотеці ім. Д. І. Чижевського відбулася 

найважливіша подія року для професіоналів бібліотечної справи – Міжнародна 

науково-практична конференція «Трансформація бібліотечного простору – шлях до 

„Відкритої бібліотеки”». 

З відкриттям конференції учасників привітали голова Кіровоградської обласної 

ради Микола Михайлович Ковальчук, заступник голови - керівник апарату 

Кіровоградської обласної державної адміністрації Віктор Віталійович Рєзнік, член 

президії Української бібліотечної асоціації Ярослава Олегівна Хіміч, координатор 

програми «Бібліоміст», член Ради міжнародних наукових досліджень Наталія 

Новакова. Головну доповідь «Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І.Чижевського на шляху до 

„Відкритої бібліотеки”» презентувала директор обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського 

Олена Гаращенко, зазначивши, що на сучасному етапі суспільні трансформації 

впливають на бібліотеки настільки рішуче, що змінюють не лише всю систему 

бібліотечної роботи і бібліотечних ресурсів, але й вперше ставлять питання про «межі» 

бібліотечного простору і самих основ існування традиційних бібліотек та їхніх 

функцій.  

У доповіді були також визначені вектори розвитку сучасної книгозбірні: 

- бібліотека - центр культурних комунікацій та безперервної освіти;  

- бібліотека - центр нових інформаційних технологій; 

- бібліотека - центр суспільного життя громади;  

- бібліотека – відкритий комфортний простір для місцевої громади. 

Учасниками конференції стали й наші коллеги та партнери з Польщі: директор 

Дольношльонської публічної бібліотеки ім. Т. Микульського, автор архітектурних 

бібліотечних проектів у Польщі та Чехії Анджей Тивз, який розповів про сучасні 

тенденції у дизайні інтер’єрів бібліотек на прикладі Дольношльонської публічної 

бібліотеки ім. Т. Микульського. Віце-директор цього закладу Іоланта Убовська була 

учасницею дискусійної панелі «Комунікативна функція – головний чинник у 

соціокультурній діяльності бібліотек», де представила доповідь «Омріяна бібліотека: 

місце зустрічі людей різного віку й в усі часи».  

Яскравим був виступ доктора архітектури, професора, декана повної освіти 

Інституту архітектури Віктора Проскурякова, який разом зі своєю колегою, асистентом 

кафедри Іванною Воронковою ділилися досвідом навчального, пошукового, реального 
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проектування бібліотечних будівель на початку ХХІ століття кафедри ДАС НУ 

„Львівська політехніка”. На виставці, розміщеній в конференц-залі, було представлено 

й реноваційний проект бібліотеки ім. Д. Чижевського, в якому багато уваги приділено 

саме осучасненню простору вже існуючого приміщення.  

Директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тимірязєва Наталія Морозова представила 

результати проекту Навчально-інноваційної Бібліотеки „Створюємо гармонію та 

успіх”. Власне проект складався з кількох етапів: вивчення досвіду зарубіжних 

бібліотек і дослідження ситуації в Україні; проведення тренінгів з дизайну; видання 

посібника.  

Подальша робота конференції відбувалася у багатосекційному форматі. 

Учасники конференції мали можливість взяти участь у двох дискусійних платформах. 

Першу – «Як зробити партнерство громадської організації та бібліотеки ефективним», – 

модерувала Людмила Руденко-Кардаш. Досвідом співпраці центральної бібліотеки з 

громадськими організаціями Миколаєва ділилися лідерка НДО "Діалог" Яніна 

Ковальчук та представник громадської організації "Спадщина" Ірина Купрієвич. Тетяна 

Міхновець розповіла, як організація "Пані Всесвіт" співпрацює з Вінницькою ОУНБ ім. 

К. А. Тимірязєва. Паралельно діяла дискусійна платформа «Бібліотечні корпоративні 

мережі. Технології сучасних бібліотек: перспективи розвитку», де спікери детально 

розповідали про технологічні інновації: корпоративні проекти, електронні каталоги. 

Аналогові дані зупинилися в 2007 році, натомість цифровий світ розвивається дуже 

швидко, блискавично. Тож велика кількість наукових працівників ефективно працюють 

над обробкою аналогової інформації, - так про бібліографічні аспекти традиційної 

бібліотеки у мережевому інформаційному просторі розповідав Олег Михайлович 

Волохін, головний інженер відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів 

комунального закладу „Кіровоградська ОУНБ ім.Д.І.Чижевського”. 

Ніхто вже не сперечається з тим, що нові технології змінили традиційну 

бібліотеку як суспільний інститут. Інтернет, електронні каталоги, документи на 

нетрадиційних носіях нині є невід’ємною частиною сучасної громадської чи 

університетської бібліотеки. Однак, прогрес рушив далі. Які саме е-сервіси мають успіх 

серед все зростаючої кількості користувачів, – розповідав Олександр Шлєєнков, 

координатор з технічного розвитку програми „Бібліоміст”. 

Перший день був насиченим та практично корисним для бібліотечних фахівців, 

які створюють відкриту бібліотеку не лише як фізичний простір, але і як територію 

співпраці з громадськими партнерами, віртуальний Інтернет-простір, що увійшов в 

життя кожної людини і дає невичерпні можливості, зокрема, і у професійній діяльності.  

 

Трансформація бібліотеки, спрямована на відкритість, можлива лише за умови 

зміни професійної свідомості бібліотечних працівників. Ініціювати такі зміни мав на 

меті майстер-клас „Сучасна бібліотека – сучасний бібліотекар: трансформація 

професійної свідомості”. 

Відчувати виклики суспільного середовища, реагувати на зміни у потребах 

користувачів, знаходити партнерів та однодумців, поєднувати різні напрямки та стилі 

роботи – якості, безперечно потрібні бібліотеці, яка прагне бути центром життя 

громади. Саме ці питання й визначили зміст дискусійної платформи „Комунікативна 

функція – головний чинник у соціокультурній діяльності бібліотек”. В числі спікерів - 

Іоланта Убовська, віце-директор Дольношльонської публічної бібліотеки ім. 
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Т.Микульського, м. Вроцлав, Польща з доповіддю „Омріяна бібліотека: місце зустрічі 

людей різного віку й у всі часи”; Оксана Ткаченко, заступник директора з основної 

роботи Кіровоградської ОУНБ ім.Д.І. Чижевського з виступом „У пошуках власного 

стилю. Проектна діяльність ОУНБ ім.Д.І.Чижевського: складові успіху”; Валентина 

Зеленіна, заступник директора з наукової роботи Кіровоградської обласної бібліотеки 

для юнацтва ім.О.М. Бойченка („Бібліотека для молоді: створюємо комфортне 

середовище”); Оксана Сєргєєва, завідувачка відділом документів іноземними мовами 

Кіровоградської ОУНБ ім.Д.І.Чижевського представила досвід „„Вікно в Америку”: 

присутність у соцмережах”. 

 

Міні-тренінг „Інструменти участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики” мав на меті сприяння реалізації ініціативи «Відкритий уряд» та 

демонстрацію можливостей використання інструментів участі громадськості у 

формуванні державної політики. В який спосіб кожен з нас може відстоювати власні 

права? Що може громада протиставити діям корупціонерів? Які важелі впливу мають 

громадські організації? Врешті, якою може бути роль бібліотеки у покращенні якості 

життя громадян та розвитку демократії на місцевому рівні? – Усі ці питання стали 

предметом обговорення учасників. Тренер Алла Волошина, представник творчого 

центру ТОРО, не лише пояснила, які механізми створено для громадського вливу та 

контролю, але й показала, як вони діють на практиці та наскільки результативні, які 

помилки можливі при їх застосуванні та хто допомоможе змінити ситуацію на краще. 

Значна увага була приділена і розгляду інформаційного компоненту інструментів 

громадської участі та ролі бібліотеки у популяризації електронного урядування, адже 

бібліотечні установи вже мають певні напрацювання у даному напрямку, проте, його 

потенціал ще не реалізований у повній мірі. Отже, маємо широке поле діяльності. 

„Письменник у бібліотеці” – таку назву мала одна з секцій конференції, адже 

майстри слова дійсно постійно присутні у бібліотечному просторі: незримо – як автори 

текстів та реально – як особистості, зустрічі і спілкування з якими прагнуть читачі, і, 

нарешті, як користувачі бібліотек. Одразу п’ять представників красного письменства 

обговорювали з бібліотекарями можливі сфери співпраці: голова обласної організації 

Національної спілки письменників України, письменник і публіцист Василь Бондар, 

фантаст Олексій Корепанов, автори поетичних і прозових творів Ольга Полевіна та 

Олександр Архангельський, а також письменник і сценарист Олександр Жовна. 

Модератор зустрічі Олександр Ратушняк, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного 

університету ім.В.Винниченка та популяризатор сучасної української літератури, 

допомагав письменникам та бібліотекарям у спільному пошуку шляхів трансформації 

бібліотеки. Зберегти найцінніше, відмовитися від штучних бар’єрів, залишити вільний 

простір для спілкування та творчості, бути готовими до змін і викликів у майбутньому, 

– так у стислому викладі звучать побажання митців бібліотекам. А завершилася зустріч 

автограф-сесією: адже бібліотекарі – ще й віддані читачі та шанувальники 

письменницького таланту! 

 

З першого погляду ми повинні відчути, що бібліотека – це простір, відкритий 

для ідей, спілкування, творчості, гостинний та комфортний. Майстер-клас „Фізичний 

простір бібліотеки: пошук нових рішень і форм організацій” включав дві змістові 
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складові: „Навчально–пошукове проектування як метод розвитку типології 

бібліотечних будівель Львівською архітектурною школою”, представлену Іванною 

Воронковою, асистентом кафедри дизайну архітектурного середовища НУ „Львівська 

політехніка”, м. Львів та „Фітодизайн у сучасній бібліотеці” від Олександра Котлового, 

ландшафтного дизайнера, старшого викладача Національного університету культури і 

мистецтв, провідного спеціаліста Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, який на очах присутніх створив справжнє диво, використавши місцеву 

флору. Так святово завершився захід, що подарував натхнення та досвід бібліотекарям 

з багатьох куточків нашої країни. 
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О.Гаращенко, 

директор КЗ «Обласна універсальна  

наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського» 

Заслужений працівник культури України 

Кавалер ордена княгині Ольги III ступеня 

 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського - на шляху до “Відкритої” бібліотеки 
„Той, хто не дивиться вперед, опиняється позаду...” 

(Джордж Герберт, англ. поет, 1593-1633) 

 

Економічні, політичні, соціальні реформи, які відбуваються в країні, істотно 

трансформували місце і роль бібліотек у суспільстві. Відбувається еволюція соціальної 

ролі бібліотеки, розвиваються і стають більш різноманітними їх функції. Розвиток 

суспільства в останнє десятиріччя особливо вплинув на стан бібліотек в Україні і світі. 

Секція директорів публічних бібліотек УБА підготувала проект стратегії 

розвитку публічних бібліотек України, в якому зазначено: „На сучасному етапі 

суспільні трансформації впливають на бібліотеки настільки рішуче, що змінюють не 

тільки всю систему бібліотечної праці і бібліотечних ресурсів, але і вперше ставлять 

питання про “межі” бібліотечного простору і самі основи існування традиційних 

бібліотек та їх функцій”.  

Стало очевидним, що сьогодні необхідно переосмислити свої соціальні ролі і 

практики, переглянути консервативні погляди і методики. Сучасна бібліотека повинна 

мати послуги високої якості, які б відповідали потребам та очікуванням конкретного 

користувача, адже довіра до бібліотеки та зацікавлення у подальшій співпраці зростає. 

Я впевнена, що сучасна ситуація в галузі вимагає від нас все більшої активності і 

динамічності. 

Концептуально - сучасна бібліотека має стати відкритою бібліотекою - як в 

традиційному розумінні, так і в новітньому - віртуально. 

Основні вектори, які ми визначили на шляху до відкритої бібліотеки є 

предметом мого повідомлення. 

Для тих, хто у нас вперше, декілька слів про Кіровоградщину... 

Кіровоградська область - географічне серце України. Область має 25 

адміністративно-територіальних одиниць. Населення Кіровоградщини, на жаль, щороку 

зменшується і становить на цей час - 991546. З них понад 624 тис. – міське населення, 

382 тис. – населення, яке мешкає у сільській місцевості. В області діє 12 вищих 

навчальних закладів, 26 професійно – технічних навчальних закладів, 552 

загальноосвітніх закладів. 

Галузь культури нашої області представлена 2 професійними театрами, 1 

концертною установою – обласною філармонією, 29 музейними закладами, а також 

бібліотечною мережею. 

Бібліотечний ландшафт Кіровоградської області складається з 578 закладів, з 

них 465 - сільських, 3 - обласних. 252 бібліотеки входять до складу 12 ЦБС, інші 323 

бібліотеки - самостійні, тобто вийшли із ЦБС. Загалом, в області збережено мережу 

бібліотек. 

У своїй роботі бібліотеки області керуються Програмою розвитку 

Кіровоградської області Центральний Регіон - 2015, Розпорядженням голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2009 року за № 910-
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р, яким затверджено План заходів щодо розвитку бібліотечної справи у 

Кіровоградській області на 2010-2015 роки. 

Комунальний заклад „Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського” 

Матеріально-технічна база. 

Загальна площа приміщень - 7850 кв. м.; кількість місць у читальних залах - 380  

Кількість технічних засобів: комп'ютерів - 101, комп'ютерів, які мають доступ до 

мережі Інтернет - 89 ; кількість звернень до веб-сайту бібліотеки - 340000 

Електронні ресурси. 

Обсяг власних електронних баз даних – 846700 

Веб-сайт – http://library.kr.ua;  

Об’єм веб-сайту - кількість поштових електронних адрес - 44  

Бібліотечний фонд станом на 1.01.2013 р. має 784400 прим. документів. 

Основні показники: видача документів — 713200 прим.,кількість користувачів 

протягом року - 35800, кількість відвідувань протягом року - 185000. 

Місія бібліотеки: Сприяння розвитку демократичного громадянського 

суспільства шляхом задоволення інформаційних потреб всієї громади та надання 

відкритого доступу до різних культур і знань  

Напрями та перспективи (вектори) розвитку: 

- бібліотека - центр культурних комунікацій та безперервної освіти  

- бібліотека - центр нових інформаційних технологій. 

- бібліотека - центр суспільного життя громади;  

- бібліотека – відкритий комфортний простір для місцевої громади. 

Бібліотека - центр культурних комунікацій та безперервної освіти – третій 

простір. 

З 2010 року ОУНБ реалізує широку крос-культурну програму і починає діалог з 

іншими закладами та установами. Сьогодні бібліотека - активний, відкритий простір - 

майданчик (платформа) для взаємодії культури, науки і мистецтва. Ми намагаємося 

вибудувати діалог з читачами, сприймати відвідувачів як співрозмовників і 

співучасників освітнього, культурного процесу. 

До так званої масової роботи, яка видалася дуже різноплановою, 

багатовимірною, різноаспектною долучаємо майже усі відділи бібліотеки. Така 

діяльність реалізовується за рахунок власних резервів і ресурсів, в основному, 

людських. 

Сьогодні ОУНБ – третій дім (простір) для багатьох громадян міста і області. Ми 

- центр читання, місце дискусій, майстер-класів, публічних лекцій, безкоштовних 

юридичних консультацій, зустрічей з письменниками. Тут працюють - громадські 

приймальні, проходять круглі столи та конференції, кінопокази, концерти, діють клуби 

за інтересами. А ще - акції, фестивалі, конкурси. У кінцевому підсумку бібліотека - 

діюча модель толерантного, безпечного центру комунікацій. В 2012 році відділами 

бібліотеки проведено 1475 активних форм масової роботи з популяризації літератури та 

інших культурно – мистецьких заходів.  

З них: 145 літературних вечорів, творчих зустрічей, оглядів літератури з 

відеопереглядами, 193 екскурсії, в тому числі 84 веб-екскурсії за допомогою Інтернет-

ресурсів; 36 науково-практичних читацьких конференцій та семінарів; 7 круглих столів; 

42 лекції у бібліотеці та за її межами на замовлення організацій; 53 презентації та 
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прем’єри книги; 62 дні інформації для спеціалістів різних галузей народного 

господарства; 472 навчальних тренінги; 381 комплексний захід з використанням 

новітніх технологій в рамках інноваційно – проектної діяльності центрів.  

- 446 заходів в рамках роботи клубів. Проведено майстер-класи з різних технік, 

дні відкритих дверей та ін. 

Неможливо деталізувати таку кількість заходів. Найбільш соціально – 

значущими, масштабними та резонансними стали реалізація регіональної ініціативи 

голови Кіровоградської ОДА Сергія Ларіна - „Історія рідного краю” та „Література 

рідного краю”: 

- цикл літературних зустрічей з письменниками, в рамках проекту „Література 

рідного краю” та презентації творів місцевих авторів. Загалом проведено 16 

літературних вечорів з авторами книг Кіровоградської області (О. Архангельським, 

О.Микитенком. С. Піддубним, І. Петренком, О. Жовною та ін.,  

-  цикл літературних зустрічей та презентацій нових книг українських 

письменників та літературних діячів у партнерстві з „ Українським клубом” (проведено 

16 заходів), у т. ч. зустрічі з Ю. Андруховичем, Д.Дроздовським, І. Гавриловичем, І. 

Андрусяком, В. Шовкошитним, М. Кідруком, А. Курковим, братами Капрановими та 

ін.  

- реалізація Всеукраїнського фотомистецького проекту „Моя квітуча Україна” 

спільно з Кіровоградською обласною організацією Національної спілки 

фотохудожників України та Міжрегіональним об’єднанням фотографів, презентовано 

11 фотовиставок, та два Фотофестивалі: Всеукраїнський - „Кіровоградщина” та 

Міжнародний - „Погляд 2012”; 

- проведення Першого Бібліофестивалю на Великий Перспективній в рамках 

відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва (30 заходів); 

- відкриття Літнього читального залу „Бібліотека під зеленими вітрилами” у 

Ковалівському парку відпочинку з 2011; Розробка та реалізація програми літнього 

відпочинку дітей „Бібліотека – острів фантазії і творчості” та Програма організації 

дозвілля влітку для дорослих „Візит у Бібліотеку майбутнього”; 

- організація та проведення Міжнародної науково – практичної конференції 

„Арсеній Тарковський: діалог культур” до 105 – річчя з дня народження А. 

Тарковського за участю Марини Тарковської; 

- організація циклу зустрічей з відомими мандрівниками – кіровоградцями в 

рамках проекту „Колоритні мандрівки” – 24 заходи; 

Резонансним заходом для жителів обласного центру став „Щедрий вечір у 

бібліотеці Чижевського”. З 19 години Різдвяного вечора до півночі до бібліотеки 

завітали близько 1 тисячі кіровоградців, які взяли участь у різноманітних заходах – 

сюрпризах: від екскурсії до підземки книгозберігання під назвою „Тіні забутих 

письменників” до ворожіння на каві та участі у майстер-класах з розтирання маку для 

різдвяної куті, нічного концерту сучасних гуртів та великої кількості  

Бібліотека – це місце, де навчаються все життя! 

Багато теоретиків з бібліотечної справи вважають, що роль бібліотек у новому 

інформаційному суспільстві буде визначатися тим, що вони стануть своєрідними „ 

відкритими дверима” для тих, у кого немає можливості долучитися до світу високих 

технологій. 
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Хочу звернути увагу на значення тренінгової складової в ОУНБ. З 1998 року ми 

почали надавати послуги з навчання технологіям і користувачів . (проекти І-клас для 

жінок, LEAP, Бібліоміст, Інтерсвіт).  

Тепер навчальні тренінги для користувачів бібліотек – це наша традиційна 

робота. 

Те, що сьогодні такий напрямок роботи бібліотек є перспективним свідчать і 

соціологічні дані щодо поступового збільшення людей, які хочуть навчитись роботі з 

комп’ютером. За словами соціологів, ця цифра достатньо оптимістична. Ще 10 років 

тому кожен п’ятий українець стверджував, що він вміє користуватися комп’ютером. 

Водночас 79,8 відсотка зізнавалися, що не вміють і ніколи не користувалися 

комп’ютером. 

-  Зараз кількість „комп’ютерно-неграмотних” скоротилася. Серед українців, що 

користуються комп’ютерами, стрімко зростає частка тих, хто щоденно звертається до 

Інтернету. Якщо в 2002 році частка користувачів Інтернетом складала лише 4 відсотки, 

то зараз вона перевищує 35. В Регіональному тренінговому центрі за Всеукраїнською 

програмою „Бібліоміст” проведене навчання 190 бібліотекарів області, для громадян 

провели 106 тренінгів, у яких взяли участь 625 осіб , 1569 користувачам надані 

індивідуальні консультації; для людей з вадами зору відкритий Інформаційний 

майданчик „Інтерсвіт”. Тут навчають бібліотекарів тренерській роботі і громадян з 

вадами зору. Завдяки проекту придбано комп’ютерну техніку, а також програмне 

забезпечення JAWS, яке дає змогу озвучувати текст, придбано також звукові книги.  

Бібліотека має добрі стосунки з мас-медіа: у 2013 році про бібліотечні події 

надруковано 205 публікацій у регіональній та Всеукраїнський пресі, 601 матеріал - в 

Інтернет-ресурсах, які спільно з кореспондентами готували співробітники бібліотеки. 

Безліч телесюжетів показані по каналах обласного та українського телебачення, 

а також представлені на веб-сайті бібліотеки. 

Бібліотека — центр місцевого суспільного життя. Співпраця з НДО. 

Бібліотека є не тільки територією культури, а й центром суспільного життя. 

Вона органічно вбудовується в соціокультурний простір місцевої громади, є учасником 

соціально значущих проектів, виконує нову функцію у встановленні і розвитку 

місцевого самоврядування. На її майданчиках відпрацьовуються нові інноваційні та 

гуманітарні практики.  

Робота в третьому секторі і з третім сектором почалася в 1995 році. Я брала 

участь в стажуванні для 10 жінок-лідерок з України, яке проходило в США (Вашингтон 

- Дулус). В 1996 ми розпочали роботу із створення Кіровоградської регіональної 

бібліотечної асоціації (КРБА) та Обласної інформаційної служби з актуальних питань 

жіноцтва (ОЖІС)  

Чому ми обрали публічні бібліотеки? Тому, що бібліотеки найбільше 

відповідають необхідним для цього критеріям :  

- доступність для користувачів інформації як фізична, так і матеріальна ( 

безкоштовність обслуговування,, зручний режим роботи, місцезнаходження в центрі 

населених пунктів тощо); 

- мають усталені, стійкі партнерські зв’язки з громадою; 

- існує гарантія збереження літератури та обладнання;  

- професійна підготовка персоналу до роботи з інформацією;  

- наявність приміщень для проведення масових заходів. 
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Крім того, такий партнер завжди зацікавлений у новому інформаційному 

ресурсі, його отриманні, збереженні, поповненні та користуванні, доброзичливий до 

роботи громадських організацій і розуміє їх значимість. Ми вирішили створити 

інформаційно-ресурсні центри (ІРЦ) в бібліотеках нашої області, це відкривало новий 

канал отримання інформації для обох партнерів (НДО і Бібліотека), з'явилася 

можливість залучення фахівців "третього сектору" до вирішення своїх проблем, 

з'явилися умови створення нового іміджу установи.  

Реалізовано проекти з лідерства, правової освіти, вирішення завдань розвитку 

суспільства та жіночих гендерних питань, е-урядування, протидії торгівлі людьми, 

попередження домашнього насильства, з питань здоров’я жінок України та інші. 

Загалом реалізовано понад 40 проектів.  

Головні проекти - Мережа Громадянської Освіти; 10 +10. 

Як приклад співпраці - проект "Мережа громадянської освіти". Він спрямований 

на розвиток ресурсних центрів на базі бібліотек.  

Участь у створенні та утриманні інформаційно-ресурсних центрів підтримки і 

співпраці з НДО на базі бібліотек – забезпечили проекту стійкий розвиток.  

Центр інформаційних технологій. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є БАЗОВОЮ платформою 

сучасної діяльності бібліотек. Розвиваючи і запроваджуючи новітні технології, ми 

повинні пам’ятати, що „Справжній прогрес той, який робить технологію доступною 

для всіх” (Генрі Форд). 

Нове покоління наших користувачів - називають „покоління Google”. Це молоді 

люди, які вільно володіють інформаційними технологіями, отримують інформацію 

переважно з Інтернет – ресурсів, спілкуються у соціальних мережах, купують товари 

через Інтернет – магазини, навчаються дистанційно у ВНЗ, а також надають перевагу 

отриманню інформації з електронних бібліотек. Саме ця категорія громадян в своїй 

більшості є віртуальними користувачами бібліотек, які активно працюють з веб-

контентом на провідних бібліотечних сайтах світу й України.  

З 1997 року ми створюємо електронні каталоги, оцифровуємо власні унікальні 

друковані ресурси, забезпечуємо доступ до віддалених повнотекстових баз даних. 

Одним з важливих напрямків є інтеграція бібліотечних ресурсів у інформаційний 

простір, розвиток корпоративних технологій. Серед - проектів ОУНБ згадаю такі: 

Веб-сайт бібліотеки www.library.kr.ua, який був презентований в 1999 році, і ми 

постійно працюємо над його вдосконаленням та контентом з однією метою – зробити 

наш сайт цікавим, актуальним, інформативним, таким, який відображає життя нашої 

бібліотеки і культурне життя нашого регіону. І ми досягаємо своєї мети. Так за 2012 рік 

до нашого веб-сайту звернулось 340 тисяч осіб, в той час як реальних відвідувань 

бібліотеки було, майже, удвічі менше (185 тисяч).  

На сьогодні веб–сайт бібліотеки за обсягом опублікованої інформації є одним з 

найпотужніших бібліотечних веб-сайтів. Головним завданням для обласної бібліотеки 

вважаємо створення цифрової бібліотеки, яка розкриває найбільш цінні видання з 

наших фондів та краєзнавчі колекції. В цифровій бібліотеці також представлені твори 

місцевих авторів будь – якої тематики. На сьогодні наш електронний читальний зал 

нараховує понад 400 електронних публікацій. Ми акцентуємо увагу на тому, що доступ 

до такої бібліотеки повинен бути абсолютно відкритим і безкоштовним.  

http://www.library.kr.ua/


220 

 

Сьогодні всі читають з екранів різноманітних пристроїв. Ми вважаємо, що 

Бібліотека повинна шукати альтернативи які поліпшують процес е - читання, роблять 

його більш доступним для широких верств населення. Ці чинники спонукали нас 

створити проект „ Читаємо в новому форматі”, який був підтриманий програмою 

„Бібліоміст” в Україні. 

Мета проекту - поліпшити комфортність читання, зробити процес читання 

електронних текстів максимально схожим на традиційний. Для реалізації нашої ідеї ми 

придбали електронні рідери, або е-читанки, які надають можливість читати електронні 

тексти в найпопулярніших сучасних форматах Застосування е-читанок в бібліотеці дає 

ПОТРІЙНИЙ ефект — комфортне читання електронних текстів, прослуховування 

аудіоматеріалів та перегляд відео, що, в свою чергу, дозволяє значно покращити 

комплекс послуг сучасної бібліотеки шляхом надання читачам сучасних інформаційних 

послуг у більш комфортних умовах. 

Створення власних продуктів: краєзнавство, історія, інтелект + технології. 

Працівники нашої бібліотеки власними силами створюють мультимедійні 

проекти.  

Зокрема, мультимедійний он-лайн проект „Єлисаветградський абрис. Персони 

українського театру” представляє матеріали фондів ОУНБ ім.Д.І.Чижевського та 

Кіровоградського обласного краєзнавчого музею до 170-річчя від дня народження 

М.Кропивницького, 165-річчя від дня народження М.Садовської-Барілотті, пам’ятних 

дат М.Садовського та П.Саксаганського. 

Одним з останніх є медіапроект з аудіоподкастами “Голоси з війни”. Цей 

бібліотечний проект зібрав аудіозаписи близько 200 свідків війни. Проект знаходиться 

на веб-сайті бібліотеки. Ми продовжуємо збирати і записувати респондентів.  

Кожен такий проект має дві версії: локальну - випуск на оптичному диску та 

мережеву - публікація на бібліотечному сайті.  

Чи є потреба бібліотеці реалізовувати такі соціально і технологічно складні 

проекти? По-перше, це необхідно нам самим, як громадянам і фахівцям – 

бібліотекарям. По-друге, вважаємо, що така робота – це вимога часу, це шанс бути 

необхідним, “іти в ногу з часом”.  

Дизайн в бібліотеці 

Всі напрямки діяльності, про які я говорила раніше, відбуваються в приміщенні 

бібліотеки, яка була побудована в 1982 році. Сучасні будівлі бібліотек в Україні 

побудовано у стилі модерн. Вони мають простий архітектурний вигляд, в більшості 

своїй виглядають як куб, із скляними поверхнями - Національна бібліотека України для 

дітей, Національна бібліотека України ім.В.Вернадського, ОУНБ. Одна із 

характеристик таких бібліотек за останні п’ятдесят років – простота форми і відсутність 

індивідуальності. 

Нова реальність і нові потреби і послуги наших читачів стали вимагати від нас 

змін не тільки в професійній діяльності, а і в організації приміщень бібліотеки. Змінити 

будівлю нам важко (пандус), це ми ще будемо обговорювати. А от вносити зміни в 

приміщення (зонування, відкриття фондів, меблі, картини, квіти,кольори) - можливе. 

Питання оформлення інтер’єру, пошуку власного стилю, естетичної організації 

бібліотечного середовища стає пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки. 

Відкриття фондів - один крок до створення відкритої та комфортної, 

демократичної та сучасної бібліотеки, створює кращі умови для переведення процесу 
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бібліотечного обслуговування на якісно новий рівень Більшість бібліотек України 

сьогодні працюють з закритими фондами. Не торкатись! Не дозволено! – меседж 

радянської бібліотеки ще дуже живий! А те, що виставляємо, практично, не цікаво 

нікому. Це професіоналізм чи консерватизм? Думаю, що останнє. 

В 2010 запровадили принцип вільного доступу до фондів відділу краєзнавства. 

Поступово відкрили свої колекції відділи читальних залів, бібліографічний, виробничої 

літератури, працюємо над абонементом. - найновіші, найцікавіші, найрейтинговіші 

видання - для читачів, а літературу, яку рідко запитують, прибираємо у сховища. В 

залах є зони для читання, відпочинку, групових занять, перегляду відео, для 

індивідуальної роботи на комп’ютері. Водночас відділ мистецтв ми практично 

використовуємо як виставковий зал, зал для клубних зустрічей, концертів та лекцій. 

Відділ рідкісних і цінних документів виглядає як традиційна бібліотека, тут є своя 

специфіка роботи, доступ др фондів обмежений. Але нові технології в повній мірі 

презентують наші колекції Україні і світу. 

А найбільший читальний зал бібліотеки – це зал для конференцій і великих 

масових заходів, таких як зустрічі з письменниками, конкурси, презентації. Максимом 

Кідруком, братами Капрановими, Григорієм Гусейновим..... 

Простір бібліотеки є різноманітним. 

Над удосконаленням «третього дому» треба творчо і професійно працювати, 

щоб відповідати потребам сучасного суспільства. Відкрита бібліотека передбачає 

ототожнення з культурним центром, де має відображатися культурне життя всього 

регіону, простір в якому користувач може відпочити, розвивається як особистість і 

вдосконалює свої здібності, відповідно і будівлі та її внутрішній інтер’єр мають нести 

культурний і естетичний початок. Для подальшої розбудови відкритої бібліотеки ми з 

вами і зібрались сьогодні з різних регіонів України.  

 

Шановні колеги! 

Кіровоградська ОУНБ і вся бібліотечна спільнота нашого краю щиро вітають 

вас! Для нас конференція – це водночас радісна і відповідальна подія! 

Кіровоградщина – регіон, який динамічно розвиває соціокультурний простір і 

бібліотеки відіграють значну роль в його удосконаленні. Для нас є дуже важливим ваш 

досвід, ми зацікавлені в тому, щоб розповісти вам про особливості нашої роботи, ми 

хочемо разом визначити вектори подальшої роботи. Ми постараємось зробити все 

можливе, щоб ваш візит на нашу землю був плідним і цікавим, подарував нові ідеї і 

задуми, подарував нових друзів, залишив гарний спомин про зустрічі в нашій 

книгозбірні. 
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В.Проскуряков, І.Воронкова 

Національний університет "Львівська політехніка", 

кафедра дизайну архітектурного середовища 

 

Розвиток типології бібліотечних будівель 

Львівською архітектурною школою 
 

У виступі висвітлений розвиток архітектури бібліотечних об’єктів, 

відображених у навчально-пошукових проектах студентів кафедри дизайну 

архітектурного середовища Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка" 

 

Постановка проблеми. Станом на 2013 р. українські бібліотеки не спроможні у 

повній мірі задовольнити потреби користувачів у відкритому і швидкому доступі до 

власних (і світових) баз інформації. Однією з причин цього є те, що бібліотеки й надалі 

мають справу переважно з друкованою продукцією. Крім того, широке застосування 

поза їх межами сучасних інформаційних технологій, зокрема Інтернету, а також 

використання комп'ютерної та копіювальної техніки, що значно пришвидшує пошук 

необхідної інформації, знижує рівень їх відвідуваності користувачами. Важливим є і 

той факт, що технічний стан існуючих бібліотечних приміщень і будівель не відповідає 

вимогам сьогодення, а їх інтер'єр, внутрішній простір та архітектура не забезпечують 

функціональних, психологічних, естетичних та освітніх потреб користувача. 

Хоча останнім часом в Україні спостерігається модернізація бібліотечних 

закладів, а в деяких наукових інституціях і архітектурних школах робляться спроби 

пошукового проектування в цій галузі, проблема діяльності бібліотек в сучасних 

умовах і надалі залишається актуальною. 

Актуальність теми та формування мети публікації. Національний університет 

“Львівська політехніка” – один із найстарших технічних вищих навчальних закладів 

Європи і перший технічний вуз в Україні. Інститут архітектури – невід’ємна частина 

“Львівської політехніки”. Архітектурна спеціальність у Львові найстарша в Україні. ЇЇ 

відкрито у 1730 р. при Львівському університеті. Сьогодні Інститут архітектури 

сформований із 6-ти кафедр, серед яких провідне місце посідає кафедра дизайну 

архітектурного середовища. 

Кафедра ДАС створена у 2003 р. Її очолює доктор архітектури, професор 

В.Проскуряков. Кафедра бере активну участь у житті та діяльності не лише Інституту 

архітектури й усього університету, але й ефективно впливає на архітектурну освіту і 

практику в Україні і Європі. Постійно організовуються виставки студентських робіт, 

видається спеціальна навчальна література, проводяться тематичні семінари та “круглі 

столи”, студенти залучаються до участі в національних та міжнародних науково-

практичних семінарах до реалізації об’єктів в натуру. Кафедра ДАС активно 

співпрацює з багатьма вузами України та Європи (ТУ Дрездена, Політехнікою 

Свєнтокшиською та ін.). 

З 2005 року кафедра дизайну архітектурного середовища почала культивувати 

новий напрям – архітектуру бібліотечних будівель і просторів. Цей напрям очолила 

викладач кафедри І.Воронкова в межах наукової роботи “Архітектурно-типологічні 
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принципи реновації бібліотек історичних вищих навчальних закладів України”, під 

керівництвом професора В.Проскурякова.  

У ході вивчення даного напряму виявилось, що, у порівнянні з кращими 

закордонними аналогами і зразками бібліотекобудування, архітектура українських 

вузівських бібліотек перебуває в стані стагнації.  

Впродовж багатьох років бібліотекарі і керівництво вищих навчальних закладів 

в Україні не надають особливого значення бібліотечному простору, що постав в 

історичні часи, розглядаючи і використовуючи його лише функціонально – 

підтвердженням цього є бібліотечні приміщення і будівлі, які частково або й зовсім 

непридатні для бібліотечної діяльності. В той же час, правильний професійний підхід 

до його організації дав би змогу не просто декларувати, але й наглядно виявляти 

основні принципи розвитку університетської бібліотеки – відкритість, доступність, 

комфорт. 

Сучасний користувач вимагає сьогодні якісно-нової бібліотечної архітектури, 

для створення якої необхідні відповідні спеціалісти. Підготовка архітектурних кадрів 

для бібліотечної галузі потребує фахових наукових розвідок, праць, досліджень і, 

зокрема, навчально-пошукового проектування. Саме тому кафедра ДАС звертає 

особливу увагу на навчальний процес, включаючи бібліотечну тематику в курсове та 

дипломне проектування різних рівнів. 

Виклад основного матеріалу. На початку ХХІ століття кафедра дизайну 

архітектурного середовища проводить широку діяльність в галузі дослідження, 

проектування та модернізації бібліотечних будівель і просторів засобами архітектури. 

Об’єктами дослідження обрані бібліотеки вищих навчальних закладів Львова та інших 

міст України. Працівниками і студентами кафедри була виконана серія футуристичних 

проектів. Архітектурно-планувальні рішення створювались у тісній співпраці з 

бібліотекарями і враховують основні засади і принципи формування бібліотечного 

середовища – відкритість і доступність, гнучкість і функціональність, надійність і 

безпеку, впровадження і використання сучасних інформаційних технологій тощо.  

Однією з перших вдалих робіт навчально-пошукового проектування кафедри в 

бібліотечній галузі стала дипломна робота І.Копиляка на тему "Дизайн архітектурного 

середовища інформаційної медіа-мережі НУ "Львівська політехніка" (Рис. 1), виконана 

в 2006 р. під керівництвом проф. В.Проскурякова і консультаціях І.Воронкової. 

Головною метою даного проекту стала розробка сучасного інформаційного комплексу, 

який синтезує функції, необхідні для забезпечення якісного та комфортного навчання 

та відпочинку студентів і викладачів не лише „Львівської політехніки”, але й інших 

навчальних закладів Львова, України, Світу. Проект передбачає розширення уже 

існуючих бібліотечних функцій за рахунок побудови нового скляного корпусу поруч з 

існуючим корпусом наукової бібліотеки (1932 р., арх. Т.Обмінський); модернізацію 

корпусу студентської бібліотеки (1971 р., арх. П.Мар’єв), в межах якої передбачено 

реконструкцію фасадів, перепланування внутрішніх просторів зі зміною 

функціонального зонування, вдосконалення комунікативних зв’язків (встановлення 

ескалаторів та ліфтів), влаштування виставкових та інформаційних просторів, 

рекреаційних зон та загальнодоступних інформаційних збірок, що дозволить створити 

більш комфортні та зручні умови для користувачів бібліотеки. У плануванні була 

змінена ідея обмеженості та закритості простору. Проект пропонував нові структурні 

елементи – кабінки для індивідуальної роботи, комп’ютерні та копіювальні центри, 
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літературне та інтернет-кафе тощо. Був перепроектований мансардний поверх під 

відкриту оглядову терасу. 

Продовженням попереднього проекту стала дипломна робота бакалавра 

О.Колодій на тему "Дизайн архітектурного середовища бібліотеки міжнародного 

студентського центру Національного університету "Львівська політехніка"" (Рис. 2), 

виконана в 2008 р. під керівництвом проф. В.Проскурякова та І.Воронкової, яка 

отримала гран-прі на XVII Всеукраїнському конкурсі огляді дипломних проектів в 

Рівному. В основі проекту була закладена ідея організації простору нової бібліотеки 

відповідно до потреб сучасного користувача (студента і викладача будь-якого ВНЗ 

Львова, України, Світу), поєднання різноманітних функцій: навчальної, дослідницької, 

просвітницької, відпочинкової тощо. Об'єм бібліотеки, який складається з трьох рівнів, 

запропоновано опустити нижче рівня землі на відмітку 8.000м. Дах бібліотеки 

експлуатований – ним служить площа святого Юра разом з міським сквером. Форма 

даху нагадує амфітеатр, який можна використовувати як відпочинкову зону, а також 

для масових культурних дійств. 

Окремим здобутком кафедри в галузі дослідження архітектури бібліотек стала 

серія проектів, виконана студенткою Х. Кухарською, під керівництвом проф. 

В.Проскурякова і консультаціях І.Воронкової, присвячена визначенню принципів 

реновації існуючих бібліотечних просторів. До найвдаліших рішень можна віднести 

наступні проекти: 

- проект просторово-функціональної розбудови бібліотеки Українського 

католицького університету (Рис. 3), яка займає праву частину двох верхніх поверхів 

корпуса, книгосховище розміщується в цоколі; простір бібліотеки пристосований до її 

потреб. Проект передбачав внесення змін у функціонально-планувальну структуру 

бібліотеки шляхом розширення просторів для читальних залів, а також введенням 

нових функцій у діяльність бібліотеки. Приміщення адміністрації і персоналу за 

проектом було зведене в спільний блок, за рахунок чого звільнився простір для 

влаштування абонементу та комп’ютерного залу. Вивільнений простір у коридорі був 

використаний для влаштування місць для перегляду періодичної літератури. Простір 

читального залу на І-му рівні бібліотеки організований таким чином, що його можна 

використовувати для проведення тематичних вечорів, презентацій, конференцій тощо. 

У книгосховищі на цьому ж рівні за проектом встановлювались стелажі типу “бокс” по 

головній осі приміщення, а вздовж глухих стін – високі стелажі з рухомими драбинами; 

- проект реновації і розбудови корпусу книгосховища Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету ім. І.Франка (Рис. 4). Корпус книгосховища – 

це окрема будівля, побудована в 90-х рр. ХХ ст. і використовується за призначенням. 

Корпус не представляє собою ні історичної, ні архітектурної цінності, тому в ході 

проекту було прийняте рішення щодо капітальної реновації даної будівлі, яка полягала 

у зміні архітектурного образу, у збільшенні планувально-просторової структури, у 

розширенні функціонального потенціалу бібліотеки. Метою проекту стало створення 

відкритої і доступної студентської бібліотеки з впровадженням нових функцій, 

використанням сучасних інформаційних технологій і дотриманням найновіших 

тенденцій у проектуванні бібліотек і медіатек у Європі та Світі загалом. 

Для досягнення поставлених цілей до існуючого корпусу книгосховища з 

південно-західної сторони був запроектований двоповерховий "скляний" об’єм 

медіатеки з окремим входом, з північного боку – триповерховий "скляний" об’єм, 
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пристосований під кафе та читальні зали різних типів. З боку головного фасаду будівлі 

у рівні другого поверху була також запроектована скляна консоль, у якій розмістився 

зал для занять групами. Дах консолі передбачався експлуатованим і призначеним для 

використання у літній період. Також у бібліотеці передбачені приміщення під 

книгарню, гардероб, конференц-зал, відведено окремі зони під картковий та 

електронний каталог, зал для відеоперегляду медіафайлів, влаштовані кабінки для 

індивідуальної роботи, місця для відпочинку тощо. У проекті використаний принцип 

гнучкого планування простору. Простий і лаконічний фасад бібліотеки отримав 

вітражі, декоровані у вигляді великих літер кирилиці. 

Цікавою також є дипломна робота бакалавра М.Жигайла на тему "Дизайн 

архітектури міжнародного студентського центру на площі св. Юри у Львові" (Рис. 5), 

виконана в 2011 р. під керівництвом В.Проскурякова та І.Воронкової. 

Фундаментом для проекту стали наступні міркування – впродовж останніх років 

в НУ "Львівська політехніка" кількість студентів постійно збільшувалась, а якість 

освіти вимагає нового високого рівня. Тому виникла ідея створити міжнародний 

студентський центр на базі існуючої студентської бібліотеки. Ділянкою проектування 

була площа, на якій тепер розташовано міський сквер. Оскільки площа і сквер активно 

використовуються не лише студентами вузу, але й мешканцями міста, об’єм 

студентського центру з бібліотекою було запропоновано опустити під землю до 

позначки -13.5. 

Зовні об’єм споруди виступає двома різновеликими світловими ліхтарями, 

вигини яких повторюють округлу форму площі. Планувально-просторова структура 

центру була організована за принципом єдиного відкритого перетікаючого простору з 

мінімальним використанням перегородок. Виняток становлять приміщення конференц-

залів, кінолекторіїв, та їх допоміжні приміщення, які в планувальній структурі виділені 

в окремий блок. Центр призначений для забезпечення навчальної, відпочинкової, 

культурної-просвітницької, виставкової, інформаційної функції, тощо. 

Унікальним проектом можна вважати створення медіа-міста в середовищі 

Львова В.Проскуряковим, І.Воронковою та студентом В.Кульчицьким (Рис. 6.). 

Головною ідеєю даного проекту стала розробка медіа-мережі, яка складається з 

декількох об'єктів, розташованих в структурі міста. Основна будівля інформаційної 

мережі, за проектом, знаходиться в центрі міста в історичній частині на площі 

Міцкевича. Інші – розміщені на периферії міста, на головних в'їздах до Львова по 

різних сторонах світу: Північ – вул. Б.Хмельницького (Галицьке перехрестя); Південь – 

вул. Стрийська (район автовокзалу); Захід – вул. Городоцька; Схід – вул. Личаківська 

(Винники). 

Праобразами архітектурних рішень медіа-об’єктів стали рекламний постер, маяк 

та монітор. Тому запропонована архітектура медіа-центрів покликана “випромінювати” 

інформацію кожним сантиментром свого об’єму. Що стосується архітектурно-

планувальних рішень медіа-центрів, то тут основним завданням стало створення 

інформаційного простору, який би дозволяв гнучко чергувати різні види культурно-

пізнавальної діяльності в структурі одного об'єкту, сприймався як єдине ціле і в той же 

час умовно б ділився на окремі функціональні зони. У кожному з запропонованих 

об’єктів передбачено наявність таких функцій, як доступ до індивідуальної та загальної 

інформації, виставка, лекторій, рекреація, інтернет-кафе, медіатека тощо. 
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Простори у кожному із запроектованих об’єктів схожі, оскільки розроблені за 

одними принципами, головними з яких є: 

- обов’язкова наявність просторого медіа-залу, в якому передбачено 

розташування монітора, що може пересуватись в просторі вздовж приміщення залежно 

від вимог конкретної виставки, лекції, презентаії тощо, а при потребі складатись в 

контейнер під стелею; 

- вмонтовані у підлогу пневматичні крісла-підставки, які при перегляді відео 

слугуватимуть за сидіння, при проведенні виставок відіграватимуть роль стендів для 

експонатів, а при необхідності, ховатимуться в площину підлоги для створення 

вільного простору; 

- встановлення системи “інтерактивна підлога”. Ця система дозволяє 

проекторами проектувати на підлогу зображення, яке може змінюватись залежно від 

руху людини. 

Особливе місце серед усіх праць займає проект реновації і розширення функцій 

бібліотеки НУ "Львівська політехніка" по вул. Професорській у Львові, виконаного 

М.Лакомєц, студенткою кафедри архітектури і урбаністики Політехніки 

Свєнтокшиської, під керівництвом професора В.Проскурякова і консультаціях 

І.Воронкової (Рис. 7). Цей проект став одним з найкращих проектів, що виконували 

українські і польські студенти в 2011-2012 роках за спільною тематикою у Львові та 

Кельцях. За ідеєю М.Лакомєц бібліотека по вул. Професорській отримувала два 

фланкуючих сучасних будинки-блоки. В одному з них, що головним фасадом виходить 

на вул. Професорську, окрім суто бібліотечних функцій були запропоновані простори і 

приміщення для інтернет-кафе, періодичних виставок, місця для різноманітних 

інсталяцій, форумів свят. В другому будинку, фасад якого формує вул. Устияновича, 

був запроектований архів із широким спектром спеціальних і рекреаційних функцій. 

Цінним в проекті було те, що "старий" історичний корпус отримав розвиток і 

вдосконалення технологічних, технічних і санітарних пристроїв і об’єктів. Саму ж 

архітектуру пропонувалось реставрувати до рівня, який вона мала в 1932 році – році, 

коли було завершено її будівництво, під керівництвом професора Львівської 

політехніки Тадеуша Обмінського. 

Окремої уваги заслуговує пошукова робота О.Грицик, розроблена на кафедрі 

ДАС у 2013 р. спеціально для Обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Д.Чижевського у м. Кіровограді (Рис. 8). Проект передбачає розширення просторів і 

функцій бібліотеки за рахунок побудови нового корпусу, який доповнює існуючі 

приміщення, покращує обслуговування і формує сучасний образ будівлі. Запроектовані 

приміщення виступають за межі існуючого бібліотечного корпусу на 17,5м і формують 

новий фасад бібліотеки (за прототип взято ідею відкритої книжкової полиці), 

оснащений вертикальними "книгами"-жалюзями для регулювання освітлення. 

За проектом об’ємно-просторова структура бібліотеки формується з трьох 

частин: перша – це простір, відведений для громадських функцій і читальні зали; другу 

частину (центральну) займають два великих конференц-зали; і третя – це існуюча 5-

рівнева будівля, приміщення якої планується використовувати для службових потреб 

(зокрема як книгосховище). 

Кожен поверх нової частини бібліотеки запроектовано як єдиний гнучкий 

простір, розділений на окремі функціональні зони за допомогою меблів. На першому 

поверсі знаходиться пункт інформації, де можна записатися до бібліотеки і отримати 
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інформаційно-довідкові послуги; розміщено відділ періодичної літератури, обладнаний 

книжковими стелажами і зручними диванами; передбачено невелике кафе, в якому 

відвідувачі матимуть змогу відпочити і поспілкуватись з друзями. В рівні першого 

поверху розташовано також два багатофункціональні зали (на 146 осіб кожен), 

призначені для проведення лекцій, нарад, перегляду кінофільмів, влаштування 

концертів тощо. 

На другому і третьому поверхах нової частини бібліотеки розміщено бібліотечні 

фонди з вільним доступом для відвідувачів. Третій поверх оснащений комп’ютерним 

залом на 36 робочих місць. Над приміщеннями багатофункціональних залів розміщено 

два трирівневі читальні зали, кожен з яких розрахованих на 100 робочих місць. 

Висновки: 

1. Сучасні методики архітектурної освіти, в яких поруч з навчальним ведеться 

концептуальне, пошукове, конкурсне проектування, дозволяють вже на студентському 

рівні шукати і знаходити шляхи до якісної архітектури як сьогодні, так і в 

майбутньому. Дають змогу якісно і професійно оцінювати, аналізувати, узагальнювати 

і виявляти ті архітектурні рішення, які впливають на розвиток прогресивних 

типологічних ідей в цілому. 

2. Аналіз досвіду проектування кафедри дизайну архітектурного середовища 

доводить, що методи створення нових архітектурних форм і типів модерних будівель в 

історичному середовищі, і зокрема будівель бібліотек, полягають не у створенні 

контрастних, гібридних будівель або будівель – копій з минулого, але таких, які 

ментально, ідейно, гармонійно, функціонально і емоційно пов’язані зі середовищем 

міста, довкіллям ділянки під забудову або конкретним простором за формою, суттю, 

образом, технологічно-дійовою організацією і ефективними матеріалами. 

3. Досвід, отриманий Львівською архітектурною школою під час навчального, 

пошукового і експериментального проектування на спільних семінарах з 

архітектурними школами ТУ Відня, ТУ Дрездена, Політехніки Свєнтокшиської, довів, 

що найкращі архітектурні рішення можливі, коли вони проростають як із напрацювань 

національного, так і європейського досвіду, і ґрунтуються на результатах аналізу усіх 

слушних ідей сучасності і минулого. 

4. Усі проекти бібліотек, розроблені кафедрою ДАС, враховують найновіші 

світові тенденції у цій галузі: архітектура бібліотек набуває нових форм і рис; 

внутрішнє середовище проектується як єдиний гнучкий простір, максимально 

відкритий для відвідувачів, який при потребі може використовуватись для 

різноманітних культурно-розважальних заходів: виставок, презентацій, творчих 

вечорів, тощо; функціональна структура бібліотечних будівель наповнюється цілком 

новими, сучасними просторами – книгарнями, інтернет-кафе, комп’ютерними залами, 

виставками, музеями, конференц-залами, тощо. 

На закінчення слід відмітити наступне. Час спеціалізованого типологічного 

проектування в середовищі європейських міст минає – настає час синкретичного 

проектування, в якому дизайн архітектурного середовища буде відігравати інтегруючу 

роль на межах як спеціальностей, напрямків груп, типів, видів, розпланувальних рішень 

архітектури, так і усіх інших – технічних, технологічних, тощо.  
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Рис. 1. Проект дизайну архітектурного середовища інформаційної медіа-мережі НУ 

"Львівська політехніка" 

 

 
Рис. 2. Проект дизайну архітектурного середовища бібліотеки міжнародного 

студентського центру НУ "Львівська політехніка" 
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Рис. 3. Проект розбудови бібліотеки Українського католицького університету. 

Фрагменти інтер’єрів 

 

 
Рис. 4. Проект реновації корпусу книгосховища Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І.Франка. 

Вигляд ззовні 

 

  
Рис. 5. Проект міжнародного студентського центру на площі св. Юри у Львові. 

а). вигляд ззовні; 

б). фрагмент інтер’єру 
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Рис. 6. Проект дизайну об’єктів медіа-мережі у м. Львові. 

 

 
Рис. 7. Проект реновації і розширення функцій бібліотеки НУ "Львівська політехніка" 

 

 
Рис. 8. Проект розбудови функцій міської бібліотеки ім. Д.Чижевського у Кіровограді 
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О.Сєргєєва, 

завідуюча відділом 

документів іноземними мовами 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Присутність у соціальних мережах: для чого і як? 
 

Новітні технології стрімко увійшли в бібліотечне життя. Сьогодні, коли 

бібліотека прагне бути сучасною, орієнтованою на користувача, виникає потреба 

звернути увагу на соціальні мережі і роботу в них.  

Соціальні мережі сьогодні – це структури, що базуються на особистісних 

зв’язках або спільних інтересах. Вони розглядаються сьогодні як платформи, за 

допомогою яких люди, організації, установи або спільноти можуть здійснювати зв’язок 

між собою та групуватись за специфічними інтересами чи конкретною метою. Вони 

виконують роль каналу для двостороннього зв’язку, не обмежуючись присутністю в 

одній мережі. Як правило, використовується декілька найпопулярніших платформ для 

двостороннього спілкування. Зручний, корисний і, практично, безкоштовний ресурс 

потрібно активно використовувати. Соціальні мережі, якими послуговуються для 

популяризації бібліотек, отримали статус не тільки віртуального простору для 

знайомств, спілкування тощо, але й зручного засобу обміну інформацією, а інколи 

вони, навіть, виконують функції ЗМІ.  

Найпопулярніша соціальна мережа у світі – Facebook, яка має безкоштовні 

сервіси, ігри, групи, дає можливості спілкування в реальному часі, викладати фото та 

відео. 

Крім цього, на Facebook можна створити групу або сторінку. Групи краще 

використовувати для організації короткострокових нерегулярних подій, наприклад, для 

підготовки проведення або обговорення певного заходу. Сторінки ж більше підходять 

для довгострокових проектів, наприклад, представництва бібліотек чи бібліотечних 

інформаційних центрів. Американські колеги із Social Networking Librarians визначають 

10 речей, які, на їх думку, варто розмістити на сторінці бібліотеки (бібліотечного 

інформаційного центру) у Facebook: 

1. Фото бібліотеки (центру)  

2. Відео про бібліотеку (центр) чи важливу подію 

3. Календар подій 

4. Стрічку новин 

5. Контакти 

6. Години роботи 

7. Віджет - путівник по бібліотеці 

8. Онлайн-опитування користувачів щодо послуг бібліотеки (центру) 

9. Інформацію про нові надходження та заходи 

10. Посилання на популярні бази даних та інші електронні ресурси бібліотеки 

(центру). 

 "Facebook" останнім часом активно освоюється вітчизняними бібліотеками, які 

створюють власні сторінки. Аналіз результатів експрес-опитування «Соціальні мережі 

для бібліотекаря - це…» на сайті науково-методичного відділу НПБУ показав, що на 

сьогоднішній день соціальні мережі полонили свідомість бібліотекарів України. Про це 

свідчать дані, отримані в ході опитування. Так, у своїй більшості, респонденти 

відзначили, що соціальні мережі для них це: майданчик для дискусійної трибуни та 

можливість спілкуватися з однодумцями – 38 %, просування інтересів бібліотеки або 

бібліотекаря – 14,6 %, змога реалізувати певні професійні завдання – 14,4 %, вплив на 
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владу і громаду – 13 %, вивчення уподобань найрізноманітніших цільових груп – 12 %. 

В той же час, 8 % колег вважає, що це марна витрата робочого часу. 

Таким чином, слід підкреслити, що більшість колег-бібліотекарів переконані: 

якщо бібліотека хоче бути сучасною, вона повинна не просто звертати увагу на 

соціальні мережі, але й активно працювати в них. Це дозволяє здійснювати 

неформальний обмін думками, просувати креативні ідеї, блискавично реагувати на 

актуальні події. І в такий спосіб бібліотека не просто рекламує нові сервіси, а ще й 

залучає нових користувачів, що на сьогодні є дуже актуальним.  

А процес створення сторінки у Facebook є максимально простим. Для цього 

потрібно перейти за посиланням http://www.facebook.com/pages/create.php та заповнити 

поля у вікні „Офіційна сторінка”. Зверніть увагу: ви не зможете змінити назву сторінки 

після введення, тому заповнювати це поле потрібно дуже уважно. Натомість, URL 

можна буде змінити після того, як у вашої сторінки з’явиться 25 прихильників. 

 
Зауважте, що всі налаштування сторінки ви будете здійснювати вже після її 

створення. Ви зможете додати зображення офіційної сторінки (у моєму випадку це – 

логотип інформаційного бібліотечного центру «Вікно в Америку»), налаштувати 

необхідні програми, розіслати запрошення про приєднання до сторінки своїм друзям 

(тим, хто є друзями вашого основного облікового запису у Facebook), а також 

встановити потрібні додатки, які розширять функції сторінки (наприклад, RSS graffiti, 

які дозволять автоматично публікувати записи на „стіні” сторінки). 

http://www.facebook.com/pages/create.php
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Вітаю! Тепер у нас є власний обліковий запис у Facebook . І тільки від нас тепер 

залежить, наскільки ефективним інструментом для просування бібліотеки чи 

бібліотечного центру він стане. 

Тому основна мета бібліотекаря-користувача соціальних мереж полягає в 

стимулюванні відвідувачів сторінки Facebook перетворитися на постійних читачів. Ми 

повинні прагнути виробити у них звичку регулярно заходити на нашу сторінку, а також 

викликати бажання активно взаємодіяти з нашими постами. 

Візьму на себе сміливість навести кілька найбільш ефективних способів 

досягнути цієї мети: 

1. постійно займатися просуванням сторінки у Facebook. Таке просування 

стане особливо ефективним, якщо ми будемо це робити “всередині” самої платформи. 

Як мінімум, потрібно, щоб у нашому особистому профілі були посилання на сторінку 

сайту бібліотеки; 

2. потрібно постійно провокувати наших прихильників на ініціювання та 

участь у дискусіях. Будь-яка публікація повинна бути для читачів приводом 

поспілкуватися. Треба ставити запитання, зачіпати цікаві теми, бути суперечливим. 

Одним словом – не давати читачеві пройти повз нашу публікацію без жодної реакції; 

3. необхідно створювати опитування. Опитування – чудова можливість 

привернути до сторінки увагу читачів і тим самим суттєво підвищити свій рейтинг. 

Брати участь в опитуваннях зазвичай набагато цікавіше, ніж просто натискати кнопку 

Like; 

4. намагайтеся перетворити читачів на співавторів. При вмілому підході ми 

зможемо стимулювати наших друзів і прихильників ділитися власним контентом 

(фотографіями, відеороликами, історіями, відгуками тощо). Головне, бути відкритими 

до спілкування та демонструвати користувачам, що ви дійсно цінуєте їхній внесок; 

5. пропонуйте більше медіа-матеріалу; 

6. пости робіть регулярно. Не забувайте основне правило: актуальність 

наповнення Facebook-сторінки; 

7. але пам’ятайте: не варто публікувати повідомлення занадто часто. Особливо, 

якщо стрічка ваших новин на 90% складається з “сухих” презентацій та прес-релізів; 

І найскладніше, на мою думку, спонукати наших відвідувачів просувати нашу 

сторінку. 
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В.Зеленіна, 

заступник директора 

з наукової роботи Кіровоградської  

ОЮБ ім. О.М.Бойченка 

 

Бібліотека для молоді: створюємо комфортне середовище 
 

Суспільні трансформації, що відбуваються в сучасному світі, впливають на 

бібліотеки настільки рішуче, що змінюють не лише всю систему їхніх ресурсів і 

бібліотечної праці, а й ставлять питання про “кордони» бібліотечного простору, самі 

основи існування традиційних книгозбірень і їхніх функцій. Під впливом 

інформатизації та розвитку соціальних комунікацій кардинально змінюються уявлення 

про сучасні бібліотеки, їхні послуги та продукцію, що формують інформаційно-

бібліотечний простір. 

Зворотнім боком процесу інформатизації є проблема падіння престижу читання - 

все більше людей, особливо молодих, основним джерелом інформації вибирає Інтернет. 

Отже, книгозбірні змушені не лише забезпечувати максимальний обсяг інформації з 

вільним і рівним доступом до неї, а й створювати комфортне інтелектуальне 

середовище, здатне залучати і виховувати нові покоління читачів. Це, в свою чергу, 

вимагає пошуку нових моделей бібліотечного розвитку, які зможуть забезпечити 

життєдіяльність книгозбірень як необхідного суспільству соціального інституту в 

контексті побудови відкритого суспільства знань. 

У зарубіжній практиці бібліотеки перетворюються на новітні мультимедійні 

центри. За допомогою дизайну вони створюють оптимальні умови для різнобічної 

пізнавальної діяльності користувачів. 

Поява архітектурних об'єктів нового покоління, у тому числі медіатек, означає 

відхід від тривалої монополії паперових носіїв інформації. У фондах бібліотек постійно 

збільшується кількість електронних носіїв, у свою чергу змінюється характер 

використання багатьох приміщень.  

Поступово змінюється і саме поняття “бібліотека” - як інтелектуальний простір і 

центр культури. Зі сховища з обмеженим доступом бібліотека перетворюється на 

суспільно-культурний центр, в місце проведення дозвілля і здобуття освіти. Замість 

дуже поширеного раніше прийому організації бібліотечного простору у вигляді 

системи ізольованих приміщень все частіше застосовують підходи, що дають 

можливість поєднувати функції освіти і розваги в безперервному просторі, широко 

використовуючи мультимедіа. 

Низький рейтинг українських бібліотек серед інших соціальних інститутів 

сьогодні визначається відсутністю респектабельності. В умовах жорсткої конкуренції з 

електронними ЗМІ, Інтернетом створення комфорту і сучасного дизайну в бібліотеці є 

однією з ключових, важливих умов в боротьбі за користувачів. Читацька зацікавленість 

бібліотекою, хоч і опосередковано, але все-таки залежить від ступеня комфортності 

бібліотечного простору. Адже перше враження від відвідин бібліотеки створює 

відповідне до неї ставлення. Сучасний книжковий простір повинен бути не тільки 

відкритим і функціональним, але й цікавим і привабливим. Перед бібліотекою, як 

соціальним інститутом стоїть важливе завдання створювати максимально сприятливе 

для людини середовище, “здатне позитивно впливати на вибір користувачем саме 
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бібліотеки як місця занять пізнавальною діяльністю, а також місця міжособистісного 

спілкування”.Але тут на заваді стають економічні проблеми: відсутність коштів на 

здійснення сучасних ремонтів, придбання меблів, технічне устаткування, 

комплектування бібліотечних фондів тощо.  

Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М. Бойченка розташована 

в приміщенні, яке є пам’яткою архітектури кінця ХІХ ст. місцевого значення. 

Колишній приватний особняк, побудований у стилі еклектики, вимагає від працівників 

бібліотеки надзвичайно бережного ставлення до приміщень будівлі, уваги під час 

придбання меблів, оформлення інтер’єрів книгозбірні.  

Роль своєрідного містка між минулим і сучасним виконує стилізований надпис 

на стіні між першим і другим поверхом: 

«Всякий, изучающий науки, входящий сюда, не хлопай дверью и не стучи грубо 

ногами – это неприятно музам. Если та найдешь кого здесь уже сидящим, почтительно 

поклонись молча и не занимайся болтовней: здесь умершие говорят с 

занимающимися». 

На ці слова, що колись прикрашали вхід до бібліотеки XV століття, завжди 

звертається увага молоді під час проведення екскурсій.  

Але, у центрі маркетингової політики нашої бібліотеки завжди був, є і буде 

молодий користувач. І тому свій вигляд бібліотека змінює в залежності від його 

очікувань і потреб.  

Затребуваний сьогодні суспільством образ привабливої, привітної, комфортної, 

доступної і зрозумілої бібліотеки неможливо створити без зміни її інтер'єрів. Інтер'єри 

сучасної бібліотеки сприймаються як бібліотечний простір, відкритий, “прозорий”, 

“видимий”, “гнучкий”, динамічно змінний, вільно організований, комфортний, такий, 

що легко “обживається”. 

Сучасний бібліотечний простір - це не стільки простір для книги та інших носіїв 

інформації і культури, скільки простір для користувача, його думки, його душі, його 

творчості. Це простір, який забезпечує йому свободу вибору форм поведінки і 

самовираження. 

Для того, щоб користувачі, мета відвідування бібліотеки яких кардинально 

відрізняється, мали змогу комфортно співіснувати поряд, не заважаючи один одному, 

здійснюється принцип зонування, тобто створюються різні читацькі зони: читальних 

залів, абонементу, зони відпочинку і вільного спілкування, зона проведення масових 

заходів та ін. За необхідності будь-яка з цих зон (територій) може змінити своє 

первинне призначення, трансформуватись.  

Наприклад, відділ абонементу має зручні м’які меблі для “швидкого” 

інформаційного читання, де користувачі можуть погортати періодичні видання, 

познайомитися з новинками літератури або книжкою, що зацікавила. Тут же можна 

скористатися можливостями зони Wi-Fi. Послуга “Сімейний абонемент” дає змогу 

юнакам та дівчатам відчути свою значущість у задоволенні читацьких потреб своєї 

сім’ї та відповідальність за своєчасний обмін книг. Пізніше, після 17-ї години, відділ 

може перетворитися на залу, де за чашкою чаю проходять засідання літературного 

молодіжного клубу “Ліра”. 

Зала відділу мистецтв - це одночасно і зала для проведення масових заходів 

бібліотеки, і концертна, і виставкова зала, меблі якої також трансформуються кожного 

разу відповідно до потреби. Окрасою зали і гордістю бібліотеки є гобелен, 
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виготовлений у 80-х роках минулого століття спеціально для нашої книгозбірні 

Людмилою Жоголь, Народним художником України. 

Є також зони зберігання різних джерел інформації та зона бібліотечних служб і 

адміністрації. 

Однією з вимог при створенні комфортного бібліотечного середовища є 

персональна турбота про кожного користувача, пошана до нього. Психологи 

стверджують, що зміна інтер'єру, навіть незначна, в громадських установах 

сприймається відвідувачем, перш за все, як турбота про нього.  

Проривом у забезпеченні комфортного середовища для користувачів та 

створенні позитивного іміджу бібліотеки можна вважати відкриття у 2003 році, в 

рамках проекту “Leap - III” Посольства США в Україні, безкоштовного Інтернет-

центру, завдяки якому декілька тисяч юнаків та дівчат пройшли навчання на 

безкоштовних курсах, опанували навігацію у всесвітній мережі. 

На сьогодні бібліотекою спільно з ГО ТІМО “Відкриті двері” для усіх бажаючих 

організовано заняття курсів комп’ютерної грамотності ”Основи роботи на комп’ютері”, 

що проводяться за підтримки Міжнародного фонду IDEA в рамках програми Microsoft 

Unlimited Potential – міжнародної програми безперервного навчання, яка надає 

малозабезпеченій молоді та дорослим можливість придбати навички роботи із 

сучасними інформаційними технологіями. Після закінчення навчання слухачі 

отримують іменні сертифікати програми “Світ безмежних можливостей”» корпорації 

Microsoft Співпраця з громадськими організаціями і благодійними фондами в 

організації доступу до мережі Інтернет, навчання робить бібліотеку відкритою і 

доступною для кожного члена громади. 

Для молоді навчання надає можливість отримати навички роботи із сучасними 

інформаційними технологіями, що в свою чергу забезпечує конкурентоспроможність 

людини на ринку праці.  

Структура інформаційного простору бібліотеки, що обслуговує юнацтво та 

молодь, відображає її унікальну комунікативну природу. 

У фондах ОЮБ зосереджено понад 116,0 тис. прим. документів на традиційних 

та електронних носіях, орієнтованих на запити молоді.  

Бібліотека працює над створенням власного бібліотечного продукту - 

електронного каталогу ( на 01.10.2013 р. - 176,7 тис. записів) та 8 власних баз даних 

(55,4 тис. записів), бере участь у корпоративних проектах.  

Інформатизація бібліотеки дала можливості використання різноманітних 

ресурсів в обслуговуванні користувачів.  

Книгозбірня має веб-сайт, блог на сайті газети “Україна-центр”, віртуальні 

бібліомайданчики для спілкування з молоддю в соціальних мережах, на яких 

здійснюється висвітлення подій бібліотечного життя.  

На веб-сайті бібліотеки користувачам запропоновано декілька Інтернет-

проектів: повнотекстові сторінки “Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни” 

та “Лауреати обласної літературної премії ім. Є.Маланюка” можна використовувати під 

час засвоєння навчальних програм; проекти “Відомі люди радять прочитати” та 

“Успіхи користувачів - гордість бібліотеки” сприяють популяризації читання та 

зростанню позитивного іміджу бібліотеки серед юнацтва та молоді. Проекти “Творчість 

наших користувачів” та “Надай простір власній фантазії” - це своєрідний майданчик 

для оприлюднення власних досягнень та проявлення творчих здібностей. 
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Ведення блогу, сторінок бібліотеки в соціальних мережах, надання послуги 

“віртуальна довідка”, реалізація різноманітних Інтернет проектів – ще один крок до 

комфортного інформаційного простору для молоді. 

Фахівці бібліотеки постійно намагаються створити для своїх користувачів 

атмосферу, що сприяє вільному виявленню потреб і бажань, серед яких, поряд з 

інформаційними запитами, враховуються різноманітні читацькі потреби.  

Щоб юні особи комфортно почувалися в стінах нашої бібліотеки (і не тільки), 

працює Школа інформаційної культури. Клуб “Профі” сприяє профорієнтації 

учнівської молоді шляхом організації зустрічей з фахівцями різних професій. На 

заняттях лекторію “Молодь і право” юні знайомляться з законодавством України, 

моделюють ситуації, за яких можна запобігти вчиненню протиправних дій. Клуб 

“Дивосвіт” знайомить з майстринями Кіровоградщини, дає можливість взяти участь в 

майстер-класах та опанувати різні техніки декоративно-ужиткового мистецтва.  

Особливо привабливою стає бібліотека для молоді завдяки створенню зон 

творчості: усі бажаючі мають можливість виставляти свої роботи, презентувати власну 

творчість. Неодноразово в бібліотеці оформлялись виставки робіт учнів художньої 

школи та шкіл м. Кіровограда, обласного центру дитячо-юнацької творчості, студентів 

КІРУЄ, КДПУ ім. В.Винниченка, представників громадських організацій, у т.ч. УТОСу. 

Зростанню молодих літературних обдарувань сприяє діяльність клубу “Ліра”. 

Крім того, ось вже декілька років бібліотекарі проводять численні майстер-класи, які є 

затребуваними, “модними” в колі сучасної молоді: з квілінгу, енкаустики, солодкої 

флористики, виготовлення топіарія, писанки, ляльки-мотанки та ін. 

На сьогодні інновації є невід’ємною частиною бібліотечного життя, вони 

допомагають бібліотеці стати конкурентноспроможною, адже лише завдяки постійному 

пошуку бібліотека не загубить свого іміджу, а завжди залишатиметься втіленням 

нового, незнаного і креативного. 

Традиційні книжкові виставки, які сприймаються користувачами одночасно як 

такі, що несуть інформацію, так і як предмети інтер’єру, за останні роки кардинально 

змінюють свій вигляд. З’явилась безліч форм книжкових виставок - виставки-

вікторини, виставки-діалоги, виставки-запитання та інші, але найбільше приваблюють 

молодь нетрадиційно оформлені виставки: інсталяції, виставки, що розташовуються в 

різних площинах, виставки, в оформленні яких використовуються різні предмети 

мистецтва, побуту та ін. 

Необхідність пошуку нових форм інформаційного простору, привабливого для 

постійно зростаючих вимог молодих користувачів, перетворює бібліотеку у сучасний 

центр комунікації та дозвілля, який надає нові види послуг. 

Бібліотека для молоді все частіше проводить заходи до свят, які раніше не 

відзначались в Україні, але які є предметом інтересу сучасної молоді: дні кави, чаю, 

обіймів, закоханих. В рамках акції “Святкуємо разом з бібліотекою” фахівці нашої 

бібліотеки вже другий рік поспіль організовують і проводять конкурсні програми до 

Дня св. Валентина. У цьому році плануємо провести “Ніч у бібліотеці”.  

Бібліотека організовує спілкування молоді Кіровоградщини з молоддю інших 

держав в рамках веб-марафонів: “Україна - Росія”, “Україна - Казахстан”, “Україна - 

Латвія”. 

На сьогоднішній день бібліотека для молоді – це доступна бібліотека, 

приміщення якої облаштоване пандусами; бібліотека, що активно шукає і запроваджує 
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інновації; бібліотека, що “йде в люди”: виїжджає з заходами на замовлення, співпрацює 

з багатьма установами та організаціями, яка організовує спілкування молоді 

Кіровоградщини з молоддю інших міст України та інших держав, бере участь в різних 

соціальних акціях та проводить власні акції.  

Зокрема, серед акцій нашої бібліотеки можна назвати: щорічну масштабну 

вуличну акцію “Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій”, вуличні акції до 

Дня міста, Дня Знань, до свята Масляної; соціальні акції до Дня матері та в рамках 

тижня “Діти - майбутнє України”. Вони дають можливість організувати змістовне 

дозвілля одночасно великої кількості молоді, залучити юнацтво та молодь до участі в 

заходах, до спілкування, до колективного переживання позитивних емоцій.  

Насичена програма заходів робить бібліотеку ще більш привабливою для 

відвідувачів і сприяє розкриттю її освітніх можливостей, а використання інтерактивних 

методів в роботі з юнацтвом та молоддю – це засіб створення комфортного середовища, 

такої атмосфери, яка найкраще сприяє співпраці та порозумінню між бібліотекарями і 

користувачами - молоддю, які мобільні і креативні, і більше, ніж люди старшого 

покоління, прагнуть до європейського стилю життя. 
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Громадські проекти. Ярмарок інновацій. Конкурси 
 

Про проведення обласного конкурсу бібліотечних інновацій.  

Наказ департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської ОДА 

 

Л.Циганкова, 

завідуюча науково-методичним відділом 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

  

Обласний Ярмарок бібліотечних інновацій 

„Центральна бібліотека: модернізація діяльності у контексті часу”: 

результати і перспективи 
 

30 жовтня 2013 року в рамках міжнародної науково-практичної конференції 

„Трансформація бібліотечного простору - шлях до „Відкритої бібліотеки” відбувся 

обласний Ярмарок бібліотечних інновацій „Центральна бібліотека: модернізація 

діяльності у контексті часу”. 

Ярмарок інновацій - це нова яскрава ефективна форма професійного 

спілкування, яка дозволяє колегам обмінятися досвідом роботи, надихає на нові ідеї, 

укріплює дружні стосунки. 

Обласний Ярмарок проводився ОУНБ ім. Д.І.Чижевського спільно з 

департаментом культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації з 

метою удосконалення діяльності центральних бібліотек області як інформаційних, 

культурних, просвітницьких центрів, які забезпечують комплексне інформаційне 

обслуговування місцевих громад. 

Центральні бібліотеки області долучились до участі у Ярмарку та представили 

свої цікаві проекти, спрямовані на задоволення різних потреб громад, які вони 

обслуговують. 

Під час офіційного відкриття Ярмарку гостей та учасників привітали заступник 

директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації Тищенко Л.П., директор ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, заслужений 

працівник культури України Гаращенко О.М., які урочисто перерізали червону стрічку. 

Ярмарок відвідали поважні гості зі Львова, Польщі, Києва, які були учасниками 

конференції: Проскуряков В.І., Воронкова І.С.- архітектори з Львівської „Політехніки”, 

Анжей Тивз, Іоланта Якубовська – бібліотечні фахівці з м. Вроцлава (Польща), 

представники з Національної парламентської бібліотеки, бібліотечні працівники з 

Миколаївської, Вінницької, Дніпропетровської, Черкаської областей. 

Представлені бібліотечні інновації на обласному Ярмарку оцінювало 

компетентне журі, до складу якого увійшли заступник директора департаменту 

культури, туризму та культурної спадщини Тищенко Л.П., директори обласних 

бібліотек Гаращенко О.М., Савенко Л.М., Манжула Т.С., голова обкому профспілки 

працівників культури Кадук З.М.  

24 бібліотечні інновації, які були представлені під час Ярмарку, можна об'єднати 

за такими групами: 

- соціальне партнерство ( Гайворонська, Добровеличківська ЦРБ); 

- екологічна просвіта населення (Новгородківська ЦРБ); 
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- бібліотечне краєзнавство (Вільшанська, Знам'янська, Світловодська районна, 

Ульяновська ЦРБ); 

- використанням інформаційних технологій за програмою „Бібліоміст” 

(Бобринецька, Долинська, Кіровоградська районна, Маловисківська, Олександрійська 

районна, Олександрівська, Онуфріївська, міста Олександрія, Світловодська); 

- інновації з популяризації книги, послуг бібліотеки, організації змістовного 

дозвілля влітку (Голованівська, Петрівська, Знам'янська, Кіровоградська міські ЦМБ, 

Компаніївська, Устинівська ЦРБ); 

- правова освіта (Новоархангельська ЦРБ); 

- бібліотерапія (Новомиргородська РБ); 

- безперервна освіта (Новоукраїнська ЦРБ) . 

За останні роки бібліотеки стали більш помітними для місцевої влади і 

привабливими для користувачів, але досягти успіхів у якісному наданні послуг 

місцевій громаді неможливо без соціального партнерства.  

Гайворонська ЦРБ представила свої напрацювання під час обласного Ярмарку, в 

яких проілюструвала, що спільна робота бібліотеки з партнерами відчутно покращує 

життя місцевої громади. Серед 14 партнерів бібліотеки - органи місцевої влади, 

державні та громадські організації. Досвід роботи бібліотек Гайворонської ЦБС із 

соціального партнерства вивчали бібліотеки області на обласному семінарі „Бібліотека. 

Громада. Соціальне партнерство”.  

Екологічні проекти в усьому світі виходять сьогодні на перше місце, адже, щоб 

зберегти життя, треба зберегти нашу Землю, відновити її природні ресурси. Саме ця 

соціальна проблема є основою еколого-просвітницької діяльності Новгородківської 

ЦРБ.  

Працівники бібліотеки виховують екологічну культуру користувачів, 

прищеплюючи їм відповідальність за чисте довкілля шляхом проведення цікавих та 

змістовних заходів, один з них еко - марафон „Хочу жити у чистому світі”, який тривав 

протягом тижня. У Програмі заходу: еко-круїз „Заповідними стежками 

Новгородківщини”, віртуальна подорож „Сім природних чудес України”, екскурсія до 

садиби майстрині Галини Гопак”, тренінг ”За життя без сміття”, акція „Батарейкам - 

утилізація”; майстер-клас ”Пластику-друге життя”; відео-подорож „Топ 10 екологічно 

найчистіших країн світу”, трудовий десант з прибирання скверика біля бібліотеки; еко-

вікторина „Збережемо природу”; бібліотечний еко-пікнік.  

Серед бібліотечних інновацій з використанням інформаційних технологій 

варто відзначити інновації, які представили Бобринецька та Долинська ЦРБ в рамках 

програми „Бібліоміст”. Від Бобринецького району презентована інновація Федіївської 

сільської бібліотеки (бібліотекар Колодєєва Раїса Андріївна) за проектом „Забезпечення 

доступу до новітніх технологій працівників аграрного сектору із соціально-

економічних, господарських, правових питань”. Бібліотека обслуговує 3 села, які 

розташовані на значній відстані (35-40 км) від найближчого Інтернет-клубу. Бібліотека 

отримала 2 потужних комп'ютери, сканер, принтер, ксерокс. При бібліотеці створено 

Пункт доступу громадян до інформації органів влади, працює лекторій „Батьківський 

всеобуч”, клуб „Бібліомалята”. Бібліотека інформує громадян про актуальні питання і 

виклики сучасності, пов'язані зі сферою сільського господарства - створена 

інформаційна вітрина „Комп'ютер для „АГРО” і „ЗОО”. 
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Користувачі задовольняють свої потреби за допомогою ресурсів Інтернет, а нова 

послуга ксерокопіювання сприяє збереженню бібліотечного фонду бібліотеки.  

Сучасні інформаційні послуги надає жителям місцевої громади Марфівська 

сільська бібліотека Долинського району, яку очолює Баранова Тетяна Володимирівна. 

Бібліотекарка брала участь у Міжрегіональному Ярмарку „Бібліотечні інновації для 

громад: створюємо майбутнє”(2013р., м. Вінниця). Вона представляла послуги 

бібліотеки щодо забезпечення інформаційної підтримки освіти, ознайомлення з новими 

методами навчання та організацією дозвілля за допомогою інформаційних технологій. 

„Успішний вчитель - успішний учень”. Інформаційна підтримка вчителів за 

допомогою новітніх технологій - інновація бібліотеки, яка забезпечує інформаційну 

підтримку навчального процесу, допомагає вчити та навчатися. Бібліотекар проводить 

практичні заняття з навчання комп'ютерній грамотності, користування мережею 

Інтернет, створення презентацій, вебліографічних списків за темами навчального 

процесу. Бібліотека проводить віртуальні екскурсії бібліотеками та музеями світу, 

подорожі вишами, віртуальні уроки з історії України, географії, образотворчого 

мистецтва. 

Проект Олександрівської ЦРБ „Містечкове бібліонадвечір'я. „Бібліотек@-світ 

нових можливостей” (за проектом „Сучасна бібліотека йде в люди” в рамках 

програми „Бібліоміст”). Працівники Олександрівської районної бібліотеки приділили 

увагу жителям віддалених вулиць шляхом проведення рекламних заходів про послуги 

бібліотеки з використанням інформаційних технологій. 

Онуфріївська районна бібліотека представила інновацію щодо створення 

Інтернет -продукту, а саме веб — сайту. Своєю Інтернет - послугою бібліотека 

намагається наблизити регіональну інформацію до своїх користувачів - жителів 

регіону. Ця послуга не є новою для бібліотечного простору, але для Онуфріївського 

району вона є необхідною і затребуваною громадою. Результатом надання такої 

послуги є навчання 18 представників юридичних осіб. В Інтернет-мережі з'явилися веб-

сайти та веб-сторінки 10-ти організацій району, серед них сайти Громадськості 

Онуфріївського району, профспілки працівників культури, музею історії району, веб-

сторінка дошкільного навчального закладу „Калинка” та інші. 

Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей - бібліотека для 

поліпшення організації обслуговування користувачів - основну увагу зосередила на 

розвитку електронних послуг з використанням наявних технічних засобів. Зараз в 

приміщенні абонементу для дорослих на поличках з книгами розміщені сигнальні 

вкладки, на яких читачеві повідомляється, що дана книга або книги цього автора наявні 

і в електронному вигляді (в тому числі і новинки, які в друкованому вигляді відсутні в 

бібліотеці.) Бібліотека має дві електронні книги, якими читачі користуються для 

перегляду або читання невеличких творів. Кожен користувач має змогу обирати, в 

якому вигляді, друкованому чи електронному, читати книгу. Це стало інновацією 

Кіровоградської районної бібліотеки в останнє півріччя роботи. 

Маловисківський район. Проект „Пізнаємо Україну через діалог”. 

Інноваційна спрямованість проекту полягає в тому, що, використовуючи сучасні 

технології, можна проводити всеукраїнські відео- конференції дистанційно та 

безкоштовно, залучати до різноманітних проектів та творчих ініціатив молодь та 

підлітків з різних регіонів України, наприклад, Захід – Центр – Схід. Це довели 

працівники Маловисківської районної бібліотеки та учасники „Школи громадської 
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участі”, які об”єдналися для реалізації довготривалого молодіжного медіа-проекту 

„Пізнаємо Україну через діалог.” За час реалізації проекту відбулись віртуальні 

спілкування з представниками Львівської (м. Львів), Донецької (м.Добропілля, 

Краматорськ) областей. 

Олександрійський район. Бібліотечна інновація „Відеомеседж з бібліотеки”. Це 

нова послуга Олександрійської центральної районної бібліотеки ім.Д.І.Чижевського, 

яка буде спрямована на використання нового стилю інформування і дасть можливість 

користувачам отримати інформацію у форматі відео-листа. Бібліотека, використовуючи 

наявні ресурси, матиме можливість довести свою інформаційну спроможність. 

м. Олександрія. Сучасні бібліотеки є інформаційними центрами, які реалізують 

конституційні права громадян на вільний доступ до інформації, зокрема офіційної. 

Олександрійська центральна міська бібліотека ім. О.Пушкіна є одним з таких центрів, 

який надає користувачам різноманітні електронні послуги. Одна з цих послуг - 

електронне урядування є інновацією, яка презентувалася під час Ярмарку. 

м. Світловодськ. Одним із провідних напрямків Інтернет-центру Світловодської 

центральної міської бібліотеки є діяльність „Школи юного журналіста” в рамках 

програми” Бібліоміст”. Мета школи: формування професійної підготовки майбутніх 

журналістів. У школі вчать, як написати репортаж, змонтувати телесюжет, підготувати 

матеріал на веб-сайт. Фільм про діяльність школи „ Якщо журналістика-це 

покликання” отримав І місце у номінації „Сучасна бібліотека – сучасним людям” 

„Бібліо.Кіно.Фесту2.0” за програмою „Бібліоміст”. 

Важливим і потрібним у наш час є повернення до минулого, вивчення культури, 

етносу, історії рідного краю. Про це свідчить низка бібліотечних інновацій, 

презентованих на Ярмарку.  

Бібліотечне краєзнавство завжди є провідним напрямком роботи бібліотек. 

Інновації з цього напрямку представляли кілька регіонів.  

Вільшанський район. „Бібліотека-центр діалогу культур”.  

Важливим осередком збереження та популяризації історії та культури 

болгарського народу стали бібліотеки Вільшанської ЦБС. Бібліотеки по крихітках 

збирають творчу спадщину болгарського та українського народів. 

Вільшанська ЦРБ співпрацює з громадською організацією болгар „Алфатар”. 

При бібліотеці діє клуб за інтересами „Родовід”, під час засідань якого 

відбуваються свята за болгарськими обрядами: “Мартиніци” (свято зустрічі весни), 

свято вина „Трифон Зарізан”- обряд зрізання першої виноградної лози. На заходах 

відбулись презентації книг І.Гуржоса „Кратний очерк истории поселка Ольшанка и сел 

Ольшанского района” та Л.Драндалуш „Село-мій ревний біль”.  

Знам’янський район. Презентація інформаційно-культурного, дозвілевого 

центру „Джерело”, який працює при Трепівській бібліотеці-філії Знам’янської 

районної ЦБС, сприяє відродженню національних традицій і культурних цінностей 

краю. Бібліотека організовує майстер-класи від місцевого художника Ребедайло В.І., 

майстрині вишивальниці Іванівської Н.І., подорожі до Мельгунова кургану, що 

знаходиться на території Трепівської сільської ради. 

Краєзнавча діяльність, яку здійснює бібліотека, надає їй місцевого колориту, 

регіональної специфіки, самобутності.  

Ульновський район. Проект „Ульяновщина талантами багата” започаткувала 

Ульяновська центральна районна бібліотека. Його мета: виявлення і підтримка творчих 
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особистостей Ульяновщини (письменників, поетів, майстрів народної творчості, 

художників) та популяризація їх творчості шляхом проведення інфомаційно-

просвітницької роботи. За ініціативи працівників бібліотеки та місцевих поетів 

відбувся зліт поетів району „Поети розкривають свої секрети”. Спільно з 

працівниками РБК організовано „Вернісаж творчості”, який презентував творчі 

особистості краю. Учасницею заходу стала також Ніна Федорівна Кошарна, завідуюча 

Шамраївською сільською бібліотекою-філією. Поезія її відома в районі, вірші 

друкувались в районній газеті „Слово і час”, в збірках „Зоря материнства” та „Святися 

робото”, виданих у Кіровограді. Мелодійні рядки віршів поетеси, покладені на музику, 

звучали під час свята. Гостею вернісажу була учасниця проекту „Голос країни” Олеся 

Корчагіна-Красота. В результаті реалізації проекту бібліотека стала місцем зустрічі 

творчих особистостей, підвищився імідж бібліотеки, залучені нові користувачі, 

встановлені контакти з новими партнерами. 

Серед інновацій з популяризації книги, послуг бібліотеки, організації змістовного 

дозвілля влітку варто відмітити досвід бібліотек Голованівської районної бібліотеки 

для дорослих, Знам’янської та Кіровоградської ЦМБ. 

 

Знам'янська міська центральна універсальна бібліотека для своїх читачів 

розробила програму „Бібліотечне літо”, яка включила в себе цілу низку інноваційних 

заходів на літній період: бібліодесант „Разом з книгою відкриваємо світ”; бібліотечні 

флеш-моби „Алея читання” та „Книжкова галявина”, літературний космодром, під час 

якого відбулись різноманітні конкурси, вікторини, ігротеки „Подорож до країни 

Здоровляндії, майстер-класи з виготовлення виробів із солоного тіста” Оберіг для 

дому.” 

Бібліотекарі Голованівської районної бібліотеки розробили власну програму 

просування читання серед місцевої громади “Бібліотека: з книгою по життю”. 

Програма розроблена з урахуванням місцевої специфіки, можливостей та потреб 

місцевої громади. Бібліотекарі проводили тематичні бесіди-обговорення, прес-студії, 

обмін враженнями: ”Я прочитав і вам раджу”, „Моє книжкове відкриття”, „Маленькі 

шедеври великої літератури”; конкурс на кращий відгук про прочитану книгу „Читач 

радить читачеві”, ”Прочитав сам - порадь товаришу”. Значні зусилля працівники 

спрямували на заохочення до читання. 

м. Кіровоград. „Життя в стилі ВЕЛО.” 

В рамках проекту проведено цілу низку заходів, пов’язаних з велосипедом і 

бібліотекою, об'єднавши їх у гармонійне ціле: популяризація здорового способу життя, 

реклама бібліотеки, читання, книги. Серед них: краєзнавча вело - подорож „Рідна 

вулиця моя”, „Безпечне життя в стилі вело”, велопрогулянка „Чарівні стежини 

Завадівки”; волонтерська служба „Бібліопоштарики на велосипедах”; вело - парад 

літературних героїв; вулична акція „Бібліореклама на колесах”.  

Бібліотеки системи широко рекламували свою роботу через місцеві ЗМІ, сайти, 

блоги, соціальні мережі. Відзняті фільми представлені на Бібліо.Кіно.Фест 

2.0”,YouTube. 
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Заслуговує на увагу бібліотечна інновація Новоукраїнської ЦРБ - конкурс 

„Кращий бібліотечний проект”.  

 Участь бібліотечних працівників у конкурсах різних рівнів стимулює до 

творчості, нових креативних ідей, самоосвіти, запровадження кращого досвіду. 

 Новоукраїнська ЦРБ провела районний конкурс серед бібліотечних працівників 

„Кращий бібліотечний проект”. Створені та реалізують власні бібліотечні проекти 

працівників сільські бібліотеки: 

Помічнянська с/б- проект „Поет природи і гармонії” (популяризація творчості 

відомого художника-земляка І.Похітонова); 

Вербівська - „Народні звичаї та традиції”; 

Звірівська - „Село моє, для мене ти — єдине” (бібліотечне краєзнавство).  

Резонансними в районі стали проекти Новоукраїнської ЦРБ: „Письменники-

земляки степового краю” - спрямований на популяризацію творчості письменників, 

поетів Новоукраїнського району; 

„Академія успішної людини” - популяризація здорового способу життя, 

особливо серед молоді; 

„Містечко майбутніх мам” - підвищення обізнаності жінок щодо правильного 

розвитку дитини, нормативно-правових документів материнства.  

Цікавою є інновація Новомиргородської ЦРБ моно-програма „Теплий дім”, яка 

спрямована на залучення до бібліотеки та читання дітей з фізичними вадами. Для її 

реалізації бібліотекарі провели тижневий марафон, під час якого представлена виставка 

робіт ” Від серця - до серця”, майстер-клас „ Як народжується диво своїми руками”, 

бібліовулкан „Сузір'я молодих талантів”, популяризацію української сучасної книги 

„Книга в об’єктиві, бібліотечні імпровізації „Мистецтво перевтілення”, створення і 

презентація буктрейлера за твором О.Жовни „Маленьке життя”. Марафон закінчився, 

але всі учасники впевнені, що відвідини бібліотеки і співпраця стануть традиційними. 

Нелегко довелося членам журі визначати переможців, оскільки більшість 

інновацій заслуговують на увагу. І все ж, після тривалого обговорення були визначені 

кращі бібліотечні інновації та переможці. 

За результатами голосування члени журі визначили переможців Ярмарку: 

- заохочувальний приз отримала Олександрійська ЦРБ за інновацію 

Відеомеседж з бібліотеки;.  

- приз глядацьких симпатій отримала Вільшанська ЦРБ за проект 

„Збереження творчої спадщини та історичної пам'яті болгарського народу.”; 

- третє місце розділили Новгородківська ЦРБ та Новоукраїнська ЦРБ -  

Новоукраїнська отримала диплом за конкурс „Кращий бібліотечний проект”, 

Новгородківська за інновацію - еко - марафон „Хочу жити у чистому світі”;  

друге місце - Знам'янська міська ЦБ за програму „Бібліотечне літо”; 

 

перше місце - Гайворонська ЦРБ - „Центральна бібліотека: модернізація 

діяльності у контексті часу.” 

Переможці були нагороджені дипломами та цінними подарунками. 

Отже, проведення Ярмарку - важливий етап на шляху модернізації 

інформаційного сервісу та бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. 

Це продемонстрували бібліотеки на обласному Ярмарку інновацій. 
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„Значення таких зустрічей - практичне. Ми обмінюємося начебто словами, але 

насправді – справами. Ми з вами, бібліотекарі, повинні бути духовним двигуном 

суспільства,”- заявив на відкритті Ярмарку в Олімпійському міністр культури Леонід 

Новохатько (Голос України: інформаційний портал). 

Сьогодні ми маємо переходити до нової сучасної бібліотеки, яка має вплив на 

місцевих жителів, вплив, що поступово зростає. 

Сучасна бібліотека має запроваджувати нові інформаційні технології, має 

виходити на діалог з тими, хто не користується нею. Ярмарок надихнув на нові ідеї, 

проекти, які потрібно втілювати в життя. 
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Обласний Ярмарок бібліотечних інновацій 

„Центральна бібліотека: модернізація діяльності у контексті часу”: 

результати і перспективи 

 

(Рекомендації) 

30 жовтня 2013 року 

 

Обласний Ярмарок інновацій проводився з метою удосконалення діяльності 

центральних бібліотек області як інформаційних, культурних, просвітницьких центрів, 

які забезпечують комплексне інформаційне обслуговування місцевих громад. 

Центральні бібліотеки області долучились до участі у Ярмарку та представили свої 

цікаві проекти, спрямовані на задоволення різних потреб громад, які вони 

обслуговують. 

На Ярмарку були представлені 24 бібліотечні інновації, які можна об’єднати за 

такими групами: 

- з соціального партнерства (Гайворонська, Добровеличківська центральні 

районні бібліотеки); 

- з екологічної просвіти населення (Новгородківська центральна районна 

бібліотека); 

- з бібліотечного краєзнавства (Вільшанська, Знам’янська, Ульяновська 

центральні районні бібліотеки); 

- з використання інформаційних технологій за програмою „Бібліоміст” 

(Бобринецька, Долинська, Кіровоградська, Маловисківська, Олександрійська районні, 

Олександрівська, Онуфріївська центральні районні бібліотеки, Олександрійська, 

Світловодська центральні міські бібліотеки); 

- з популяризації книги, послуг бібліотеки, організації змістовного дозвілля 

влітку (Знам’янська, Кіровоградська міські центральні бібліотеки, Голованівська, 

Петрівська, Компаніївська, Устинівська центральні районні бібліотеки); 

- з правової освіти населення (Новоархангельська районна бібліотека); 

- з бібліотерапії (Новомиргородська центральна районна бібліотека); 

- з безперервної освіти (Новоукраїнська центральна районна бібліотека) . 

За результатами голосування члени журі визначили переможців Ярмарку. 

Заохочувальний приз - Олександрійська ЦРБ за інновацію „Відеомеседж з бібліотеки”.  

„Приз глядацьких симпатій” - Вільшанська центральна районна бібліотека для 

дорослих ім.Л.Горячко за проект „Збереження творчої спадщини та історичної пам’яті 

болгарського народу”. 

Третє місце розділили Новгородківська центральна районна бібліотека за 

інновацію - еко-марафон „Хочу жити у чистому світі” та Новоукраїнська ЦРБ - за 

„Кращий бібліотечний проект”. 

Друге місце посіла Знам’янська центральна універсальна бібліотека за програму 

„Бібліотечне літо”. 

Перше місце - Гайворонська центральна районна бібліотека за інновацію 

„Центральна бібліотека: модернізація діяльності у контексті часу”. 

Переможці були нагороджені дипломами та цінними подарунками. 
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Отже, проведення Ярмарку бібліотечних інновацій - важливий етап на шляху до 

модернізації інформаційного сервісу та бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів. Бібліотеки яскраво продемонстрували свої інноваційні досягнення та 

здобутки. 

 

Рекомендації: 

 

- продовжувати співпрацю бібліотек з органами місцевої влади та місцевого 

самоврядування, що сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази, розширенню та 

поліпшенню інформаційних бібліотечних послуг; 

- активізувати участь публічних бібліотек у регіональних проектах, у т.ч. 

„Література рідного краю”, „Історія рідного краю”;  

- створювати електронні ресурси краєзнавчої тематики з метою патріотичного 

виховання громадян, забезпечення зростаючих інформаційних потреб галузей освіти, 

науки, культури; 

- сприяти вихованню екологічної культури серед різноманітних груп 

користувачів; 

- популяризувати серед населення області послуги е-урядування; 

- здійснювати організаційно-методичне забезпечення діяльності бібліотек 

щодо запровадження інновацій в обслуговуванні користувачів;  

- сприяти безперервній фаховій освіті бібліотечних працівників області; 

- активізувати діяльність бібліотек щодо вивчення зарубіжних і вітчизняних 

бібліотечних інновацій та запровадження їх у практику роботи; 

- формувати новий образ бібліотечного працівника, який змінить стереотип 

сприйняття суспільством бібліотеки і бібліотечної професії;  

- формувати позитивний імідж бібліотеки як соціально важливого закладу в 

житті місцевих громад. 
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Н.Білаш, 

завідуюча відділом абонементу 

ОУНБ ім. Д. І.Чижевського 

 

Особливим користувачам – особливу увагу 

(робота з користувачами з обмеженими можливостями) 

 
Останнім часом у суспільстві все більше уваги приділяється вирішенню 

соціальних проблем людей з обмеженими фізичними можливостями. Кіровоградська 

ОУНБ ім. Д. І. Чижевського як соціальний інститут, що надає вільний доступ до 

інформації та знань, є активним учасником цьому процесу. 

На сучасному етапі пріоритетними напрямками роботи книгозбірні щодо людей з 

особливими потребами є: соціальний, інформаційний, психологічний, дозвіллевий, 

професійно-реабілітаційний. Успіху у цій непростій справі сприяє координація 

діяльності бібліотеки з органами місцевої влади, державними та громадськими 

організаціями, соціальними, юридичними, психологічними службами, центрами 

реабілітації, методичними та навчальними закладами, спортивними, молодіжними 

об’єднаннями, Товариством Червоного Хреста тощо. Не секрет, що в нашому 

суспільстві по-різному ставляться до людей з обмеженнями у життєдіяльності. Це 

ставлення варіюється від розуміння, висловлення жалю, співчуття, бажання допомогти 

– до несприйняття і байдужості. На бібліотекаря, який працює з такими користувачами, 

лягає висока моральна і психологічна відповідальність. Дуже важливо не лише 

принести необхідну книгу, а й підтримати бесіду, виявити не жалість, а розуміння й 

терпіння, адже ці люди часто позбавлені широкого кола спілкування, часто не мають 

можливості проявити свій творчий потенціал та здібності. 

Люди з особливими потребами навчаються все життя. І на їх шляху багато 

труднощів та перешкод. Свій внесок у подолання цих труднощів роблять працівники 

відділу абонементу ОУНБ ім. Д. І. Чижевського. Саме в цьому відділі третій рік 

функціонує Майданчик “ІнтерСвіт” для людей з вадами зору та незрячих. 

Хто ж відвідує цей Майданчик? Це користувачі різних соціальних та вікових 

категорій: діти (учні спецкласів школи-інтернату та вихованці Спеціального 

дошкільного навчального закладу № 46 “Краплинка”), а також люди похилого віку, 

студенти і викладачі, – всі, хто має певні проблеми із зором. 

Одним з напрямків роботи Майданчика є проведення індивідуальних тренінгів. 

Користувачі “ІнтерСвіту” отримують консультації з питань спеціального програмного 

забезпечення. Під час тренінгів відвідувачі знайомляться з можливостями 

спеціалізованої програми для людей з вадами зору та незрячих JAWS; вчаться набору та 

редагуванню текстів, створенню та збереженню документів і папок; опановують пошук 

інформації у мережі Інтернет. 

Найменші користувачі Майданчика мають можливість попрацювати з 

тренажерами “Форма кольору і побудови”, “Форма побудови”, “Визначення предметів”, 

що сприяють сенсорному розвитку слабозорих дошкільнят. Кожному з них цікаво 

самостійно обрати та переглянути книгу за монітором-лупою – апаратом, який дає 

можливість користувачам бібліотеки з вадами зору читати тексти у традиційній 

друкованій формі. Під час занять враховуються особливості захворювання очей кожної 

дитини. А діти, котрі більше полюбляють слухати, ніж читати, обирають та 
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прослуховують аудіоказки: твори І. Франка та Л. Глібова, О. Пушкіна та Р. Кіплінга, 

народні казки. 

На Майданчику “ІнтерСвіт” можна обрати аудіокниги і для дітей, і для дорослих 

користувачів. Двічі на місяць аудіокниги можна обміняти у бібліотечному пункті, який 

функціонує в приміщенні кіровоградського учбово-виробничого підприємства УТОС. 

Регулярно для користувачів з вадами зору проводяться масові заходи: презентації 

аудіокниг та огляди нових надходжень, тематичні бесіди, виставки творчих робіт, 

майстер-класи. Так, до Дня святого Валентина для членів УТОСу відбулися презентація 

виставки книг та аудіокниг ”Історію пише кохання” і голосні читання ліричних творів 

українських та російських поетів. 

Напередодні Міжнародного жіночого дня на Майданчику “ІнтерСвіт” було 

гамірно й весело. На майстер-клас “Привітаємо матусю” з виготовлення святкових 

витинанок завітали діти з особливими потребами та їхні батьки. Малеча разом з мамами 

та бабусями з великим задоволенням створювала янголят. Цікавим і корисним був огляд 

сучасних українських аудіокниг “Сучасна українська література: аудіоновинки”, під час 

якого всі бажаючі ознайомилися з аудіокнгами “Поклоніння ящірці”, “Культ”, “Архе” 

Любка Дереша, творами Тетяни Винокурової-Садиченко “Жарт. Із життя психів”,“Жарт 

другий. Квіт папороті” та аудіокнигами з творами Юрія Винничука “Мальва Ланда” та 

“Весняні ігри в осінніх садах”. 

“Валентин Гаюї та Луї Брайль: історія створення шрифтів для незрячих” таку 

назву мала тематична бесіда, яка була проведена бібліотекарями в УТОСі до 

Міжнародного дня сліпих. З нагоди Міжнародного Дня інвалідів презентувалася 

виставка творчих робіт “Мои руки – не для скуки”, користувачки з особливими 

потребами Наталії Погрібної.  

За два роки роботи “ІнтерСвіту” користувачі за допомогою спеціальної програми 

для незрячих та слабозорих людей – JAWS, яка озвучує інформацію з екрана монітора, 

навчилися працювати за комп'ютером. До їхніх послуг – тренажери, значний за обсягом 

медіа-фонд сучасних аудіокниг, монітор-лупа. 

Тренінги з оволодіння шрифтом Брайля стали наступним кроком у роботі 

Майданчика “ІнтерСвіт”. Цей шрифт дає можливість незрячим навчатися в спецшколах 

та інтегруватися у звичайні, масові навчальні заклади, отримувати вищу освіту і навіть 

працювати, адже серед людей, які користуються цим шрифтом, – науковці, музиканти, 

юристи, викладачі тощо. Шрифт Брайля допомагає незрячим і в побуті, його 

використовують при написанні меню ресторанів, інформаційних проспектів музеїв, 

назв ліків на упаковках. За його допомогою записують номери телефонів, підписують 

кабінети в установах, лікарнях, позначають товари широкого вжитку. 

16 вересня 2013 року для слабозорих та незрячих користувачів обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського був проведений перший тренінг 

з оволодіння шрифтом Брайля. Такі тренінги проводяться двічі на тиждень. Група 

бажаючих освоїти брайлівський шрифт (13 осіб) складається з членів УТОСу. 

Тренерську роботу на волонтерських засадах виконує Юрій Петрович Іванов, 

тифлопедагог, вчитель-дефектолог. 

Новий 2014 рік на Майданчику “ІнтерСвіт” розпочався гучно й радісно. 2 січня 

2014 року відбулися дві святкові зустрічі дітей з особливими потребами 

Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів та інвалідів 

“Серце матері” і громадської організації “Кіровоградське обласне об'єднання батьків 
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дітей з особливими потребами і інвалідів” з гостями з далекої Ісландії. 

Молодіжна Християнська Асоціація Ісландії передала дитячі подарунки, які були 

зібрані від щирого серця для хлопчиків та дівчаток України. Протоієрей Євгеній 

розповів присутнім про невеличку країну Ісландію та традицію дарувати подарунки до 

Різдва. Діти отримали разом з подарунками щиру радість і любов. Діду Морозу та 

Снігуроньці малеча декламувала вірші, дарувала власні малюнки. 

Протягом 2013 року багато заходів для користувачів з обмеженими 

можливостями проводилося спільно з організаціями-партнерами: Територіальним 

центром соціального обслуговування Ленінського району м.Кіровограда; Ленінською 

районною організацією Товариства Червоного Хреста України; Кіровоградською 

обласною громадською організацією матерів дітей-інвалідів та інвалідів “Серце матері”; 

Кіровоградською обласною організацією Українського товариства сліпих (УТОС) та 

Регіональним центром з фізичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт”. Зокрема, 

зустрічі “Якщо в твоєму серці – весна”, “Яскраві кольори весняних свят”; “День білої 

тростини: історія і сьогодення” та “Калейдоскоп добрих справ”; круглий стіл “Ми 

сильні, ми переможемо!”; огляди літератури; екскурсії; тематичні бесіди. 

Мета цих заходів – привернути увагу громадськості до проблем інвалідів, 

сприяти захисту їхньої гідності, прав і благополуччя; зменшити соціально-психологічну 

ізоляцію та психологічний дискомфорт інвалідів; сприяти підвищенню соціальної 

активності членів сімей, в яких є інваліди. 

 



252 

 

В.Бондар, 

провідний бібліотекар 

відділу обслуговування 

Олександрівської районної  

бібліотеки для дорослих 

 

Вища Народна Школа – освіта протягом життя 
 

В останній час завдання гуманізації бібліотечного обслуговування стало 

надзвичайно важливим. Особливо, коли мова заходить про користування бібліотекою 

читачів особливої категорії - людей поважного віку. 

Милосердя й увагу до літніх людей бібліотечні працівники проявляють не тільки 

під час проведення певних заходів, а й щодня. І хоча діють у нас спеціальні служби й 

заклади, в обов’язки яких входить турбота про літніх людей, тепле слово і піклування 

оточуючих ніколи не будуть зайвими. Бібліотека за допомогою своїх специфічних 

засобів та форм роботи може привернути загальну увагу до потреб та проблем людей 

поважного віку. 

Тому за ініціативи і підтримки представників обласної влади в області 

відкриваються Вищі Народні Школи, як частини міжнародного проекту, який успішно 

реалізується в Німеччині, Данії, Росії.  

Поняття «вища школа» несе в собі не набуття вузько спрямованої спеціальності, 

а допомогу людям поважного віку краще зрозуміти навколишній світ, забезпечити 

пенсіонерів необхідними сьогодні знаннями, надати можливості для самореалізації, 

розкрити їхній потенціал та стимулювати творчу активність, щоб вони стали 

повноцінними учасниками сучасного життя. 

Вік - це скоріше стан душі і залежить від характеру, а прагнення до навчання і 

розвитку своїх здатностей залишається у людини назавжди. Літні люди мають бажання 

бути активними, соціально вимогливими, сприяти добробуту інших людей.  

Проведені маркетингові дослідження "Бібліотека XXI століття очима читачів: 

роль і місце бібліотеки в житті людей літнього віку" дозволили скласти "портрет" цієї 

групи користувачів, визначити їхню поведінку, інтереси, потреби. Результати 

досліджень лягли в основу круглого столу "Вік життю не перешкода: бібліотека та 

активна участь громадян літнього віку в житті сучасного суспільства", у якому взяли 

участь представники управління соціального захисту населення, територіального 

центру з обслуговування одиноких літніх людей і бібліотекарі району. За круглим 

столом соціальні партнери обговорювали питання спільної діяльності й шляхи 

вдосконалення бібліотечного обслуговування цієї категорії людей.  

У ході круглого столу визначилися базові напрямки: 

- організація пріоритетного бібліотечного обслуговування людей похилого 

віку; 

- збір інформаційних ресурсів, що сприяють соціальній адаптації 

представників старшого покоління; 

- організація їхнього навчання та дозвілля. 

Дирекцією Вищої Народної школи розроблено та затверджено Положення, 

згідно якого Вища Народна Школа (ВНШ) пропонує свої послуги широким верствам 

дорослого населення. Всі учасники написали заяви, заповнили анкети слухача ВНШ. 



253 

 

Школа на початок навчального року мала 18 слухачів, на першому засіданні було 

обрано старосту. Слухачі одноголосно проголосували за кандидатуру, яку 

запропонувала спеціаліст територіального центру. Нею стала дієва, активна слухачка 

ВНШ Шнапер В. Л. 

Метою ВНШ є діяльність, що створює умови для спілкування, самореалізації та 

активної участі в житті старшого покоління людей, які небайдуже ставляться до 

проблем розвитку української держави, соціальної напруги в суспільстві, переживають 

моральний стрес через соціально-економічну нестабільність чи опинилися в скрутному 

матеріальному становищі. 

Працівники відділу обслуговування розробили план навчальної роботи ВНШ, 

крім цього скоординували соціальну та реабілітаційну функцію бібліотеки з людьми 

поважного віку. Вивчивши думку бажаючих навчатися у ВНШ,були організовані 

навчання з курсів "Основи комп’ютерної грамотності" та "Рідний край". Заняття 

відбувалися кожного другого і четвертого вівторка місяця, а практичні заняття - за 

домовленістю з групами слухачів.  

Про започаткування занять у ВНШ громадяни мали змогу дізнатися з рекламних 

листівок, які розмістили в громадських місцях та зі сторінок районної газети "Вперед".  

Восени відбулося урочисте відкриття Вищої народної школи «Осінь життя і 

осінь року – дає духовну силу й вроду», на якому виступила директор ВНШ Гриб М.Г., 

представник територіального центру з обслуговування одиноких літніх людей.  

Для слухачів презентували бібліотеку "Бібліотека – то скарбниця знань, що нам 

дає духовну силу й вроду" та відбувся «живий парад» тренерів-бібліотекарів "Вогонь 

душі ми віддамо Вам, люди". І як кожне свято, відкриття ВНШ не відбулося без 

пісенної творчості «Пісня, як сонце, хай гріє вам серця», яку подарував слухачам 

місцевий пісняр Ю.Скорець, та поетичного слова самих слухачів школи "Нехай звучить 

прекрасна ліра…". 

Сьогодні публічні бібліотеки роблять перші спроби навчанню людей літнього 

віку новим інформаційним технологіям. Ця робота в нашому районі здійснюється 

переважно за власною ініціативою та на ентузіазмі бібліотекарів.  

Допомогу в оволодінні курсом комп’ютерної грамотності надають фахівці-

волонтери Бурдонос С., Бондар К., Мірошніченко Н., а також студенти вищих 

навчальних закладів – Єфимчук Є.та Безсмолова М. 

Для слухачів, крім теоретичних, проводяться практичні заняття, до яких 

готуються слайдові презентації за темами, складаються схеми, за якими слухачі 

поступово виконують практичні заняття на комп’ютері, деякі користувачі потребують 

індивідуальних практичних занять. 

Під час вивчення курсу "Рідний край" на заняттях слухачі дізнавалися про 

історію краю, мальовничі куточки району (річку "Тясмин"), про символіку нашого 

краю, про історичні періоди (козацьку добу, колективізацію, голодомор, нацистський 

окупаційний режим), історичні місця (Холодний Яр та Хутір "Надію") та історичні 

постаті (Л. Мацієвича, генерала М.Раєвського, Г. Юру), мандрували стежками рідного 

краю. 

На заходи запрошувалися відомі краєзнавці, місцеві літератори. Бібліотечні 

працівники у стінах книгозбірні збирають людей золотого віку, які люблять і 

поважають історію рідного краю, кому болить майбутнє рідної землі, хто пишається 

тим, що є українцем, намагаються підтримати почуття і бажання зберегти історичну 
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пам’ять, примножувати культуру рідного краю і залишити нащадкам усю її красу і 

неповторність. 

Цікавими формами роботи бібліотечні працівники заповнювали дозвілля своїх 

слухачів. 

До вподоби їм чайна церемонія "Напій, що пробуджує душу", дуже вдячні за 

підготовлені для них заходи до дня святого Валентина "Любов – душі найвищий злет" 

та Міжнародного жіночого дня 8 Березня "Жінко, ти завжди велична!". 

Свої почуття, враження, побажання вдячні слухачі залишають у письмових 

відгуках, дарують бібліотеці свої вироби, які експонуються на виставці "Від ремесла - 

до творчості". Про роботу Вищої народної школи слухачка Г.Гриценко, написала вірша 

"Нашим наставникам". 

Подружжя Голішенки, які розводять та вирощують різні сорти квітів, приносять 

їх на заняття та радують ними слухачів. 

А з яким задоволенням сприйняли слухачі ВНШ майстер-класи з 

паперопластики "Подарунок своїми руками", які проводилися з нагоди Дня 

Св.Валентина та Міжнародного жіночого дня. Вироби з паперу, виготовлені слухачами, 

прикрасили виставку-інсталяцію "Милують зір і тішать душу".  

Під час перерв та розминок слухачі ВНШ діляться новинами з життя 

Олександрівки, обговорюють культурні події, розповідають про обдарованих земляків, 

читають поезію, співають. Особливо полюбляють співати гімн Олександрівки на слова 

нашого земляка лікаря за фахом О. Ястреба, який зараз проживає в Криму. 

З особливою цікавістю переглядають слухачі ВНШ цікаві презентації, які готує 

для них провідний бібліотекар відділу обслуговування В.А. Бондар із циклу 

"Дізнайтеся більше, відпочиньте душею". 

В гості до слухачів ВНШ приходить і олександрівський мер В. Захаров. Не забув 

місцевий обранець привітати зі святом 8 березня жінок і, разом з тим, поцікавитись 

життям літніх громадян Олександрівки, принагідно вирішити їхні проблеми, 

налагодити дієве, змістовне спілкування між владою і літніми людьми. 

Запам’яталося всім і підсумкове заняття ВНШ, у сяйві квітів, святкового 

вбрання, добрих і щирих посмішок. На ньому були вручені дипломи про закінчення 

курсу навчання Вищої Народної Школи "Активне довголіття" на факультеті 

інформаційно-комунікативних технологій та історико-краєзнавчому факультеті, 

звучали побажання як від працівників бібліотеки, так і від слухачів ВНШ.  

Свято пройшло яскраво, весело. Випускники співали пісні, читали гуморески та 

вірші. Вдячні учні висловили щиру подяку бібліотечним працівникам за якісне 

навчання, цікаве спілкування та турботу. Від імені присутніх Г.І.Гриценко зачитала 

віршовані рядки, написані від душі. 

...Хай без хвороб вік ваш довгим буде 

Й оточують завжди лиш добрі друзі, 

А доленька ваша багатою буде 

Й щебече для вас соловейко в лузі. 

Після завершення урочистостей для слухачів ВНШ організували чаювання, аби 

відсвяткувати день закінчення навчання групи, що стала не просто колективом, а 

дружною сім’єю однодумців і водночас побудувати плани на майбутнє, щоб навчатися, 

спілкуватися, радіти і жити разом з нашою бібліотекою. 
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Л. Бутко, 

завідуюча Новопразькіою центральніою  

бібліотекою -філіїєю 

Олександрійської районної ЦБС 

 

Вчитися ніколи не пізно 
 

Рік тому в житті мешканців селища Нова Прага відбулася подія, яка привернула 

увагу тих, хто вважав себе залишеним за бортом життя. Подія – це відкриття Вищої 

народної школи. Мета її - не залишити на самоті людину, яка опинилася поза трудовим 

колективом, відійшла від активного життя і залишається сам-на-сам зі своїми 

проблемами, хворобами, а запросити на навчання , спілкування, обмін думками. 

Було проведено підготовчу роботу, розповсюджено інформаційні листівки про 

перспективи існування Школи, з допомогою соціологічного опитування визначено 

потреби місцевих жителів. 

Для слухачів Вищої народної школи складена програма, сплановано графік 

занять, розроблені теми лекційних і практичних занять за напрямками, які побажали 

самі слухачі: 

- Здоровий спосіб життя; 

-  Народні ремесла; 

-  Основи комп’ютерної грамотності. 

На сьогодні школу відвідує 27 чоловік, на факультет "Здоровий спосіб життя" - 

27; факультет "Народні ремесла" - 14; факультет "Основи комп’ютерної грамотності" - 

5.  

У програмі факультету "Здоровий спосіб життя" - зустрічі з медичними 

працівниками: лекції, бесіди, практичні заняття, обмін думками. Традиційно на початку 

кожного заняття йде закріплення попередньої теми. За цей час вивчено такі теми:  

- Захисти свій зір; 

- Імунітет. Як його зміцнити?; 

- Cамомасаж; 

- Домашні тварини і здоров’я;  

- Перша долікарська допомога; 

- Тривожна тема – туберкульоз; 

- Повернемо волоссю здоров’я;  

- Підступність артеріальної гіпертензії 

- Раціональне харчування. 

До читання лекцій залучаються фахівці: медичні працівники (лікарі-пенсіонери, 

діючий медперсонал за підтримки головного лікаря дільничої лікарні Мошина Д.О.) , 

ветлікар.  

Медсестра товариства "Червоного Хреста» Осетняжська В.М. провела два 

уроки-практикуми "Перша долікарська допомога", "Перша допомога при кровотечах та 

травмах опорно-рухового апарату". Присутні отримали пам’ятки "Коли викликати 

допомогу", "Виклик швидкої допомоги". Заняття на тему "Тривожна тема - 

туберкульоз" була насичена цифровими та фактичними матеріалами, порадами як 

застерегтися від захворювання. 

Медсестри місцевої поліклініки Клименко Н.М. та Нужненко В.А. викликали 
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велику зацікавленість лекцією про артеріальну гіпертензію та гіпотонію. Лекція була 

підкріплена практичними заняттями. На ньому відпрацьовувалися правильність 

вимірювання тиску собі та іншим, як надавати першу допомогу гіпертонікам та 

гіпотонікам. 

Що найголовніше в житті людини? Без чого вона не може прожити? Без повітря. 

Без води. Без їжі. Для чого нам потрібна їжа? Для поповнення життєвої енергії? Для 

краси обличчя і тіла? Саме ця тема стала дуже актуальною для слухачів школи. Як 

підібрати продукти для раціонального та лікувального харчування, визначити індекс 

власної ваги і ще багато корисних знань та вмінь отримали відвідувачі. 

Крім традиційних форм занять, використовувались зустрічі з представниками 

фірми Тіаn De, яка випускає гомеопатичну продукцію. Представник фірми Краснобаєва 

І.К. не тільки розповіла про нетрадиційні методи лікування, а й провела майстер - клас 

по догляду за шкірою. 

На Святі чаю "Чай: історія, традиції, здоров’я" присутні познайомилися з 

історією чаю, традиціями чаювання, взяли участь у конкурсах, вікторинах, посмакували 

різноманітні види чаю біля солодкого столу , отримали подарунки - призи та цікаві 

рідкісні рецепти цього чудового напою. 

Завдяки налагодженій співпраці Вищої народної школи з громадськими 

організаціями, зокрема, з Олександрійською районною лікарняною касою, було 

отримано спонсорську допомогу - тонометр та аптечку першої допомоги для більш 

дієвого функціонування цього факультету. 

Факультет "Народні ремесла" веде новопразька майстриня, художній керівник 

Новопразького будинку культури №1 Піскова С.Г. Під час своїх занять вона знайомить 

з історією народних ремесел, навчає абетці соломоплетіння, як зробити символ 

української оселі – Берегиню, ангелочка чи дзвоника, декоративні черевички, кошик, 

шкатулку, скриню, килимок, підставку під гарячий посуд та інше.  

Заняття на факультеті "Основи комп’ютерної грамотності" покладено на 

вчителів інформатики Новопразького НВК. Програма навчання розроблена з 

урахуванням вікових особливостей. Під час занять слухачі школи вчаться 

користуватися клавіатурою, працювати з папками та файлами, редагувати тексти в 

програмі Word, користуватися пошуком в Інтернеті, електронною поштою, програмою 

Skype та соціальних мереж. 

На сьогодні слухачі факультету самостійно знаходять потрібний матеріал в 

Інтернеті, поглиблюють свої знання про лікарські рослини, переглядають сторінки 

популярних Інтернет-видань, самостійно знайомляться з прогнозом погоди в нашій 

місцевості, cпілкуються з рідними, відшукують інформацію про субсидії та інші пільги. 

Кожне заняття супроводжується інформаційною підтримкою бібліотеки: 

книжковими виставками, викладками, коментованими оглядами веб-сайтів, 

повідомленнями та рекомендаціями завідуючої бібліотекою, а також після кожного 

заняття присутні отримують роздатковий матеріал. 

 Навчальний рік, що минув, довів необхідність і важливість розпочатої справи, 

тому маємо наміри відкрити ще декілька шкіл на теренах району. Слухачі школи 

сповнені ентузіазму та ідей на наступний навчальний рік, мріють про бігову доріжку та 

інші спортивні тренажери.  

Заняття відвідують люди різного віку, різного освітнього рівня, різних 

уподобань, але їх усіх об'єднує спілкування, де присутня атмосфера добра і людяності.  
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"Не хлібом єдиним живе людина"- любить повторювати одна із слухачок 

Новопразької народної школи,- бо наша школа об'єднує і згуртовує тих, хто хоче 

знайти місце для теплого спілкування, товаришування, обміну досвідом. Пізнавати 

нове і цікаве, а головне - зуміти допомогти собі та тим, хто цього потребує - ось 

основна ціль Вищої народної школи. 
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М.Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

Заслужений працівник культури України  
 

Вища народна школа: здобутки і проблеми в бібліотеках області 

 

На виконання Доручення голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації № 01.27/322/1 від 27 вересня 2012р. 1 жовтня в регіонах області 

розпочався навчальний рік для людей пенсійного віку. 

В переважній більшості регіонів області відбулось урочисте відкриття Вищих 

Народних Шкіл (далі ВНШ) за участю керівництва райдержадміністрацій, районних 

рад, представників засобів масової інформації. 

Метою ВНШ є залучення слухачів поважного віку до активного громадського 

життя, підвищення їхньої ролі в суспільстві, можливість розширення спілкування та 

допомога у вирішенні багатьох проблем. 

Реалізація ініціативи створення ВНШ передбачала основні організаційні 

напрямки: 

- створення в кожному регіоні Кіровоградської області просвітницького закладу 

для дорослих та літніх людей – ВНШ при центральних районних та міських бібліотеках 

відповідно до Доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 

щодо запровадження діяльності ВНШ на території Кіровоградської області (25 закладів 

із центральним в Кіровограді – у комунальному закладі “Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д. І. Чижевського”); 

- розробка навчальних програм, спрямованих на опанування слухачами знань з 

комп'ютерної грамотності, психології міжлюдських стосунків, медицини, здорового 

способу життя, іноземної мови, прикладного мистецтва, краєзнавства тощо; 

- залучення до розробки та впровадження проекту професійних педагогів та 

методистів, представників органів влади та роботодавців, а також соціальних партнерів 

та громадських організацій. 

Відповідальність за організацію та діяльність ВНШ на території Кіровоградської 

області несуть заступники голів райдержадміністрацій, заступники міських голів з 

гуманітарних питань. 

Вироблення стратегічних напрямків діяльності ВНШ та поточної роботи 

(складання навчальних планів та звітів, вивчення освітніх потреб місцевої громади та 

залучення до навчання, висвітлення роботи шкіл в засобах масової інформації) 

здійснює керівний орган у складі: директора центральної районної (міської бібліотеки), 

відповідальних представників районного (міського) відділу освіти, молоді та спорту, 

райміських управлінь праці та соціального захисту населення. 

В основі організації ВНШ лежить ідея інтеграції неформальної освіти. Це 

дозволяє школі працювати без ліцензії. Навчання не обов’язково завершується 

врученням диплому чи посвідченням про закінчення.  

Варто зазначити, що не було чіткої структури вибору навчальних курсів, потреба 

визначалася на місцях шляхом опитування, анкетування літніх громадян, які самі 
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визначили напрямки навчально-пізнавальної діяльності. Бібліотеки визначили свої 

можливості проводити такі заняття, маючи комфортні приміщення, кмп'ютерні 

технології, універсальний книжковий фонд, широкий асортимент періодичних видань, 

фахівців, які допомагають у пошуках потрібної інформації, у т. ч. в електронному 

вигляді. 

 Таким чином, базовими місцями для розташування ВНШ стали 24 центральні 

міські та районні бібліотеки (крім Устинівського району за відсутності матеріально-

технічної бази), а в Кіровоградському районі такі школи відкриті в 27 сільських 

бібліотеках. 

Діє така школа і в комунальному закладі “Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д. І. Чижевського”. 

ВНШ були створені при бібліотеках на основі вже існуючих читацьких 

об’єднань: клубів за інтересами, гуртків, віталень. "Студентами" стали як постійні 

користувачі, так і залучені нові. 

Серед жителів регіонів проводилась підготовча робота: анкетування, 

маркетингові дослідження, після аналізу яких  були виявлені інформаційні потреби, які 

дали можливість сформувати програми навчання. Відповідно складено графіки роботи 

школи (в комунальному закладі “Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. 

Чижевського” розклад занять розраховано на кожен день, з понеділка до п’ятниці, в 

районах слухачі ВНШ навчаються від одного разу на тиждень до кількох разів на 

місяць). 

Зміст навчання в школах побудований відповідно до інтересів слухачів і має 

кілька напрямків: 

- опанування знань з комп’ютерних технологій; 

- вивчення іноземних мов; 

- освоєння різних технік прикладного мистецтва власноруч; 

- краєзнавство; 

- література та мистецтво;  

- фізичне вдосконалення та оздоровлення; 

- отримання правових знань та юридичної допомоги та інші. 

Заняття проводять висококваліфіковані фахівці на волонтерських засадах: 

вчителі, лікарі, психологи, юристи, бібліотекарі та ін. Для занять ВНШ 

використовуються матеріально-технічні ресурси бібліотек: документний фонд, 

електронні бази даних, Інтернет, приміщення. 

Найбільш затребуваним навчальним курсом є вивчення основ роботи з 

персональним комп’ютером. Це свідчить про готовність літніх людей опановувати 

новітні технології, що надасть їм змогу не опинитися на узбіччі сучасного 

інформаційного суспільства. 

Проводять такі заняття  працівники бібліотеки, які мають навички роботи з 

людьми різного віку, професій, освіти. Лише в Новопразькій ВНШ (Олександрійський 

район) заняття проводять вчителі інформатики місцевого навчально-виховного 

комплексу. 

Працівники бібліотеки Добровеличківського району склали інструкцію для 

занять. Випускники цього курсу  володіють не лише основами створення текстових 

файлів і знають, що таке процесор, але й активно користуються  Інтернетом і скайпом. 

А для слухачів такого ж курсу Компаніївської ВНШ проведено тренінги "Замовляємо 
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товари в Інтернет". Деякі з них  поповнили численні лави віртуальних покупців. На цих 

заняттях в основному формуються групи з 5-7 чоловік в залежності від кількості 

комп’ютерної техніки, а також бажаючих навчатися. Так, у ВНШ Маловисківського 

району сформовано 3 групи по 5 чоловік. 

Вивчаючи запити слухачів ВНШ, виявилось, що більшість із них переймаються 

проблемою збереження свого здоров’я, тому всі школи ввели в програму заняття зі 

здорового способу життя. Їх проводять залучені медичні працівники 

Новгородківського, Олександрійського, Маловисківського районів, досвідчені фахівці 

роблять безплатну експрес-діагностику учням Світловодської міської ВНШ. Медсестра 

Олександрійського районного Товариства Червоного Хреста провела два уроки-

практикуми "Перша лікарська допомога", "Перша допомога при кровотечах та травмах 

опорно-рухового апарату". Завдяки злагодженій співпраці Олександрійської ВНШ з 

Олександрійською районною лікарняною касою отримана спонсорська допомога – 

тонометр та аптечка першої допомоги для більш дієвого функціонування факультету. 

Цікавим є досвід Онуфріївської ВНШ, де один раз на тиждень проводиться 

фізична лікувальна гімнастика для присутніх. За півроку роботи школи було проведено 

14 заходів, в яких взяли участь 150 літніх людей. 

В Маловисківській ВНШ діє курс "Основи виживання в сучасному суспільстві", 

який проводять бібліотекарі та спеціалісти різних галузей. Так, про пільги для 

ветеранів розповідала заступник головного лікаря центральної районної лікарні Ольга 

Левченко; старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти 

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. 

Сухомлинського Рустам Тараненко навчив фізичним вправам, які будуть корисні в 

будь якому віці. 

У Світловодській міській ВШН діє “Школа здорового харчування”, де фахівці 

цікаво і змістовно розповідають про цінність продуктів, які ми щодня купуємо і 

споживаємо. Учні мають змогу дізнатися, як правильно підбирати продукти та уникати 

шкідливих наслідків. 

Не залишають байдужими слухачів ВНШ теми “Духовність”, “Психологія 

людини” (Добровеличківський, Новоукраїнський, Новгородківський райони). Для 

слухачів проводяться заняття “Віра людська: чи може вона зцілювати”, “За що я люблю 

світ” та ін. Священик, протоієрей Іоанн храму Іоанна Милостивого благословивши 

Вільшанську ВНШ, став її першим лектором.  

Книжкові виставки, які завжди супроводжують заняття, допомагають 

розкривати такі складові духовності як доброта, терпіння, милосердя, розуміння. 

Особливе зацікавлення у слухачів ВНШ викликають заходи краєзнавчого 

спрямування, у яких вони беруть безпосередню участь. 

Декілька прикладів з роботи ВНШ комунального закладу “Обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського”: 

- презентація книги „Из истории еврейской общины Елисаветграда - 

Кировограда: Документы, воспоминания, факты». Книга видана у 2011 році тиражем 50 

примірників, укладач – Г.С.Рожинський, уродженець Кіровограда, ветеран Великої 

Вітчизняної війни, педагог за фахом, активіст та бібліотекар общини. Ініціативна група 

у складі п’ятьох осіб намагалась зробити видання корисним, цікавим, інформативно 

насиченим; 

- обласна науково-практична конференція „Краєзнавчі розвідки: минуле та 
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сучасне очима науковців-дослідників”; 

- зустріч з авторами та видавцями хрестоматії „Блакитні вежі”; 

- презентація книги: Память войны на улицах Кировограда/ Кировоградский 

институт развития человека "Украина", Высшая народная школа; сост. Р. И. 

Береславская, В. С. Кондрашова; фото: Г. А. Суховещенко - Кировоград: КИРаЧ 

"Украина", 2011; 

- презентація книг українських письменників Вадима Пеунова та Михайла 

Скакуна „Помста знехтуваних богів” і „Таке коротке довге життя”. Книга "Там, де 

Ятрань круто в’ється" - друга книга прозаїка з Кіровоградщини Михайла Скакуна; 

- презентація книги „Перезвоны”, це переклади місцевого поета Валерія 

Корнійця російською мовою творів українських письменників Олександра Олеся, 

Валерія Юр’єва, Леоніда Народового, Анатолія Кримського, Валерія Гончаренка, 

Володимира Базилевського; 

- ювілейний літературний вечір, присвячений 75-річчю Олександра 

Кердіваренка, члена Національної спілки письменників України, Заслуженого 

журналіста України, прозаїка, поета, громадського діяча, лауреата обласної 

літературної премії імені Є. Маланюка; 

- презентація VІ випуску Краєзнавчого вісника Кіровоградщини "Зелена 

Брама: героїзм - трагедія - пам'ять". Це - спецвипуск, присвячений 70- річчю з нагоди 

відзначення трагічних подій в урочищі Зелена Брама. 

Для слухачів Знам’янської ВНШ проведено прес-інформацію “Козацькі вожді” 

та година пам’яті “Репресивні машини винищення”. 

На занятті Бобринецької ВНШ поет-земляк В. Лашкул напередодні 75-річчя від 

дня народження презентував свою першу збірку поезій “Краплина душі”, також 

проведено урок-портрет “Пізнання заповітного слова” до 75-річчя з дня народження 

поета-земляка, літературознавця, члена НСПУ В. Коржа. 

Активно працює краєзнавчий курс Компаніївської ВНШ: “Поетична 

Компаніївщина” - під такою назвою відбулася зустріч з місцевими поетами. На захід 

були запрошені поети Є. Ткаченко, В. Браїлов, В. Босий. До 80-річчя від дня 

народження відомого українського письменника В. Близнеця підготовлено слайд-

презентацію “Людина широкої душі”. 

Слухачі Долинської ВНШ брали участь у презентації книги журналіста і поета 

М. Черниша “Запах кмину у хлібі свіжім”. 

Відкриття Олександрівської ВНШ відбулося як літературно-музична композиція 

"Пісня, як сонце, нехай гріє вам серця". А самі слухачі школи представили власні 

поетичні твори “Нехай звучить прекрасна ліра”. 

Курс “Народні ремесла” (декоративно-ужиткове мистецтво, народна творчість, 

мистецька палітра) викладається майже у всіх школах і посідає одне з чільних місць за 

відвідуваністю. Метою цих занять є навчання слухачів технікам декоративно-

ужиткового мистецтва. Для слухачів проводяться майстер-класи з вишивки, в’язання, 

квілінгу, паперопластики та багато інших. До проведення занять долучаються місцеві 

майстрині. Наприклад, щотижневі заняття з народною майстринею Людмилою 

Кривенко ( ВНШ в Комунальному закладі “Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д. І. Чижевського”) збирає вже коло шанувальниць створення ляльок-мотанок. 

Факультет “Народні ремесла” (Олександрійська районна ВНШ) веде 

новопразька майстриня, художній керівник будинку культури №1 С. Піскова. Під час 
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своїх занять вона знайомить присутніх з історією народних ремесел, навчає як 

правильно створити символ української оселі - берегиню. А для слухачів 

Олександрійської міської ВНШ майстер-аматор Стреленко В.С. провів майстер-клас з 

виготовлення шкатулок та дошок. 

У Компаніївській ВНШ майстер-класи (вишивка стрічками, вироби з бісеру, 

виготовлення новорічних прикрас і ялинок, новорічних листівок) проводили майстрині 

С. Болюра, Я. Садова, В. Журавська, А. Коваленко, Л. Мицикова. Слухачі 

ознайомилися з історією та технікою виконання багатьох видів робіт декоративно-

ужиткового мистецтва. І як результат – їхні вироби представлені на виставці-

презентації “Відкрий у собі талант”. Також у травні проведено виставку робіт слухачів 

курсу “Мистецька палітра” Маловисківської ВНШ, який веде народна майстриня Лідія 

Запорожець. Під час навчання літні люди познайомилися з історією вишивки, 

значенням різних видів вишивки, обговорювали створення перших власних робіт. 

Курс правознавство складається в основному з інформаційних годин “Роз’яснює 

спеціаліст”. На зустрічі зі слухачами ВНШ запрошуються начальники (заступники) 

районних управлінь юстиції, Пенсійного фонду України, праці та соціального захисту 

населення, відділу Державного комітету України із земельних ресурсів (далі 

Держкомзему). В основному літніх людей хвилюють земельні питання, пільги для 

ветеранів праці та дітей війни, проблеми санітарного стану селищ, водопостачання, 

стан автошляхів, податки, автобусне сполучення. 

Пізнавальними для слухачів ВНШ Ульяновського району стали зустрічі з 

заступником начальника Пенсійного фонду Криворотенком І.М., начальником відділу 

Держкомзему Мелізгіновим Ю.В.  Завдяки цим зустрічам слухачі школи отримали нові 

знання про свої права та можливості. 

Слухачі ВНШ комунального закладу “Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д. І. Чижевського”, Гайворонського та Добровеличківського районів виявляють 

чималий інтерес до вивчення іноземних мов (224 відвідування в комунальному закладі 

“Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського”, 72- в Гайворонському 

районі). За допомогою волонтерів Корпусу миру США – Роба Полларда, Філла 

Роффмана, Кейлеба Салівана вивчають англійську мову слухачі школи комунального 

закладу “Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського”. 

У Гайворонській, Добровеличківській ВНШ до занять з вивчення англійської 

мови залучають учителів іноземних мов місцевих шкіл, які є активними читачами 

бібліотек.  

Для гармонійного розвитку особистості багато слухачів шкіл комунального 

закладу “Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського”, 

Голованівського, Онуфріївського ВНШ відвідують кіноклуби “Ностальгія”, 

“Кінолегенди. Ретро”, міні-кінотеатр “Всесвіт”, де люди літнього віку з радістю 

зустрічаються з улюбленими героями фільмів: „Земля тремтить”, „Пригоди в Палм-

Біч”, „Святковий готель”, „Свобода на барикадах”, „Чорний тюльпан” та ін., які  

дарують їм „зустріч” зі своєю юністю. По закінченню глядачі із задоволенням беруть 

участь в обговоренні.  

Кожне заняття для слухачів ВНШ супроводжується інформаційною підтримкою 

бібліотеки: книжковими виставками, коментованими оглядами веб-сайтів, 

повідомленнями бібліотекарів про нові надходження та рекомендованими списками 

літератури. Інформація про діяльність ВНШ розміщена на бібліотечних сайтах, а також 
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активно висвітлюється в засобах масової інформації. Так, за період діяльності ВНШ на 

сторінках газет було надруковано 37 публікацій. 

Слід зазначити, що більшість слухачів ВНШ є активними учасниками навчання, 

які проявляють інтерес до занять і до самостійної підготовки, здатні до сприйняття 

нового та передачі накопиченого досвіду. 

Для організації більш якісного та подальшого навчання слухачів ВНШ 

Олександрівська районна бібліотека розробила комплекс заходів “Не обійдемо увагою 

третій вік”, який передбачає навчання сільських бібліотекарів з організації народних 

шкіл в сільській місцевості. З цією метою проведено районний семінар “Публічна 

бібліотека – головний інформаційний та комунікативний партнер в обслуговуванні 

соціально незахищених користувачів”. Учасники семінару отримали консультацію на 

тему: “Ефективні моделі бібліотечного обслуговування літніх користувачів: динамічна 

єдність традицій та новацій”, методичні поради “Літня людина в бібліотеці: рівень 

обслуговування”. Для учасників семінару було проведено майстер-клас “Народна 

школа – школа розвитку, осередок надії”. 

Проведені маркетингові дослідження “Бібліотека ХХІ століття очима читачів: 

роль і місце бібліотеки і житті людей літнього віку” дозволили скласти портрет цієї 

групи користувачів, визначити їхню поведінку, інтереси, потреби. Результати 

досліджень лягли в основу круглого столу “Вік життю не перешкода: бібліотека та 

активна участь громадян літнього віку в житті сучасного суспільства”, в якому взяли 

участь представники управління соціального захисту населення, територіального 

центру по обслуговуванню одиноких громадян. Під час проведення круглого столу 

присутні обговорили питання спільної діяльності й шляхи удосконалення бібліотечного 

обслуговування людей літнього віку. 

Щоб зорієнтувати діяльність бібліотек на роботу з літніми людьми працівники 

Знам’янської центральної районної бібліотеки провели семінар-практикум для 

сільських бібліотекарів “Особливості обслуговування людей літнього віку в сільських 

бібліотеках”. 

Шестимісячний досвід роботи ВНШ показав, що їх створення є актуальним і 

своєчасним, має практичну реалізацію принципу “Навчання протягом усього життя”. 

Для організації освітніх цілей використовувались різні форми навчання: лекції, 

тренінги, майстер-класи, інше, що дало можливість слухачам підтримувати активну 

життєву позицію, отримати нові знання, підвищити свій інтелектуальний та культурний 

рівень, реалізувати свої здібності, залишатися самостійними та вести здоровий спосіб 

життя. 

Позитивним моментом відкриття в області ВНШ стало те, що активізувалась 

робота з людьми літнього віку. 

ВНШ стають все більш популярними серед літніх людей, про що свідчать 

відгуки та побажання слухачів, а також показники відвідування заходів. Так, за 6 

місяців діяльності ВНШ на навчання записалось близько 1500 слухачів, з них - в 

комунальному закладі “ОУНБ ім. Д. І. Чижевського”-70, а також в районах: 

Добровеличківському-40, Кіровоградському-215, Новоукраїнькому-30, 

Олександрійському-27, Олексадрівському-24. В інших районах від 9 до 20 слухачів. 

Для них проведено понад 500 заходів, в яких взяло участь близько 10000 слухачів. 

Взаємовигідне співробітництво бібліотеки і слухачів ВНШ полягає в тому, що 

бібліотеки отримали постійних зацікавлених користувачів, підвищили свій імідж. В 
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свою чергу слухачі ВНШ отримали доступ до ресурсів бібліотек: книжкові фонди, 

Інтернет, бази даних. 

Поряд з цим в роботі ВНШ існують проблеми: 

- відсутність нормативно-правової бази щодо освіти літніх людей; 

- нестача відповідної навчально-методичної літератури; 

- невирішеність питань фінансування;  

- відсутність професійних кадрів для даної освітньої сфери; 

- cтворення ВНШ при сільських бібліотеках. 

Для покращення роботи ВНШ  рекомендуємо: 

- ініціювати процес розробки необхідних програм з обов’язковою участю і 

консультаціями представників зацікавлених громадських організацій та установ освіти; 

- продовжити роботу існуючих ВНШ в регіоні, розширивши спектр форм роботи 

з людьми літнього віку, відповідно до інтересів слухачів, використовуючи новітні 

методики викладання різноманітних дисциплін; 

- продовжити розширення мережі ВНШ через створення філій при сільських 

бібліотеках, Устинівській центральній районній бібліотеці  відповідно до принципу 

загальнодоступності освіти незалежно від місценадходження бажаючих вчитися; 

- залучати нових слухачів до ВНШ шляхом поширення реклами в засобах 

масової інформації, на сайтах бібліотек; 

- вивчати та поширювати кращий досвід роботи ВНШ в регіоні; 

- створити електронний ресурс, використовуючи який, слухачі ВНШ в режимі 

он-лайн змогли б не тільки отримувати певні знання і навички від фахівців, але й 

спілкуватися між собою, що сприяло б їх інтеграції. 
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Є.Ялова, 

директор Світловодської ЦМБС 

 

Традиційні та інноваційні послуги для громади і користувачів 
 

Зміни соціально-культурної ситуації змушують бібліотеки переглянути 

традиційні підходи до своєї діяльності та виробити нову модель сучасної бібліотеки, 

такий механізм, в якому зацікавлене суспільство.  

Переглядаються традиційні методи бібліотечної роботи, виникає необхідність 

оновлення та збагачення колишніх теоретичних і практичних установок для того, щоб 

найкращим чином відповісти на численні питання часу. Бібліотека покликана розуміти 

поточні та прогнозувати перспективні інформаційні потреби користувачів, створювати 

й надавати відповідні послуги. Основне в її роботі – модернізація змісту діяльності. 

Головною метою інновацій, які впроваджуються в практику роботи, є 

покращення обслуговування користувачів, створення комфортних умов для якісного 

задоволення читацьких запитів, а також забезпечення розумного балансу між 

необхідністю інновацій і збереженням цінних бібліотечних традицій. 

До основних видів інновацій відносять: 

- продуктові та сервісні інновації, коли змін зазнають послуги та продукція; 

- технологічні інновації, коли змінюються процеси бібліотечної технології; 

- організаційні інновації, коли відбуваються структурні зміни, 

реорганізуються існуючі відділи або створюються нові; 

- соціальні інновації, коли зазнають змін методи управління бібліотечним 

персоналом, традиції формування колективу та інші соціальні аспекти. 

Особливого імпульсу інноваційному розвитку бібліотек Світловодської ЦМБС 

надав проект "Бібліоміст". Завдяки участі в конкурсі книгозбірні отримали сучасне 

технічне обладнання й змогли запровадити низку важливих ініціатив, спрямованих на 

реальне покращення життя людей.  

Основною діяльністю Інтернет – центру центральної бібліотеки є забезпечення 

безкоштовного доступу до мережі Інтернет, організація та підтримка послуг з навчання 

користувачів бібліотеки комп’ютерній грамотності, зокрема категорій "молодь та 

молоді сім’ї", "юні журналісти", "літні люди", "безробітні", "члени літературних 

об’єднань", "любителі садово-городницької діяльності". 

Підтримка молоді та молодих сімей відбувається шляхом навчання роботі з ПК, 

проведення тренінгів, методика яких включає різні техніки, вправи, ситуаційні ігри з 

демонстрацією учбових фільмів та мультфільмів про взаємовідносини в сім’ї.  

Молодь та юнацтво, опановуючи новітні технології, отримують нові знання, 

необхідні для підготовки до майбутнього сімейного життя, навчаються правильно 

реалізовувати свої права, свідомо ставитися до своїх обов’язків, вчаться цінувати 

здоров’я та життя в усіх його аспектах. 

Блог "Гармонія відносин" є практичним порадником сім’ям у складних життєвих 

ситуаціях. 

Організація Клубу молодого журналіста є одним з найкреативніших напрямків 

діяльності центральної бібліотеки. 

Курс "Основи журналістики" вчить написати свій перший в житті газетний 

репортаж, змонтувати телевізійний сюжет, адаптувати ці матеріали для веб-ресурсу.  
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Завданням Клубу є ознайомлення слухачів з принципами журналістської 

діяльності, в тому числі і Інтернет - журналістики, навчити взаємодії з професійними 

ЗМІ, дати уявлення про професію. Все це молодь опановує в бібліотеці та в студії 

телекомпанії "Веселка". 

Юні журналісти писали статті до газети "Світловодськ вечірній", знімали, 

монтували та видавали в ефір власні сюжети на місцевому телеканалі, поєднуючи 

творчість і технічні знання. Також вчилися адаптувати телевізійний сюжет для веб-

ресурсу.  

У друкованих та відеоматеріалах діти не тільки розповідали про результати 

свого навчання журналістській справі у бібліотеці, а й за допомогою бібліотекарів 

готували соціально важливі сюжети. Приклад роботи юних журналістів - створення 

фільму "Надія на життя" про хвору світловодчанку Марію Руденко. Крім місцевого 

телебачення, сюжет транслювався і в програмі "Вікна" на українському СТБ. 

Другий рік поспіль, двічі на тиждень, користувачі поважного віку з великим 

бажанням збираються в бібліотеках ЦМБС для пізнання комп’ютерного Всесвіту, який 

за кожним разом відкриває для них все нові і нові можливості.  

На тренінгових заняттях "Пізнаємо комп’ютер разом", "Нові технології - 

пенсіонерам", "Скайп – сучасне спілкування", "Ми з комп’ютером на "Ти" та ін. 

пенсіонери навчаються роботі з ПК, навігації в мережі Інтернет, користуванню 

електронною поштою, спілкуванню в соціальних мережах та за допомогою Skype–

зв’язку.  

Таким чином бібліотека робить життя літніх людей більш якісним, 

різноманітним, наповненим, допомагає їм забезпечити свої інформаційні та рекреаційні 

потреби. І це їй чудово вдається.  

Для забезпечення освіти протягом всього життя громадян міста на базі ЦМБ 

створена Народна школа, яка діє за напрямками:  

- Опанування знань з комп’ютерної грамотності для літніх людей  

- Школа правильного харчування 

- Школа відповідального батьківства 

- Консультації психолога 

- Юридичні консультації. 

Школа правильного харчування передбачає 12 – тижневий курс навчання: 

- Як правильно харчуватися 

- Як покращити самопочуття 

- Кожен учасник особисто працює з тренером 

- Отримує друковані матеріали 

- Варіанти правильного меню 

- Учасникам надається можливість безплатної експрес – діагностики на 

японському аналізаторі 

- За найкращі результати учасники отримують пам’ятні подарунки. 

Школа відповідального батьківства передбачає діяльність відділу 

обслуговування та Інтернет – центру ЦМБ за програмою "Щасливі разом". Ця програма 

спрямована на організацію сімейного дозвілля, проведення сімейних зустрічей, 

тренінгів, сімейних уроків, майстер – класів як для дітей, так і для дорослих.  

Сімейні ради для батьків проходять за участю практикуючого психолога В. 

ВарфоломєєвоЇ з переглядом фільмів з телепроектів "Няня спешит на помощь", 
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"Дорогая, мы убиваем детей" з подальшим їх обговоренням. Для батьків проводяться 

години спілкування "Правила щасливої сім’ї", експрес - інформації "Законодавство 

України щодо визначення насильства в сім’ї", правові уроки "Сім’я та держава". 

Загальні сімейні зустрічі "Життя прожити - не поле перейти", інтелект - кафе 

"Мама, тато, я - розумна сім’я" наочно демонструють модель спільного відпочинку та 

змістовного спілкування батьків і дітей, а майстер - класи "Модульне орігамі", 

"Виготовлення вітальних листівок", "Народження ляльки - мотанки", "Новорічна 

майстерня" з уроками "on-line" - допомагають вчитися створювати прекрасне власними 

руками та шукати шляхи творчої самореалізації як дітям, так і дорослим.  

В ЦМБ створена зона мистецтва. Тут відбуваються зустрічі з майстрами 

декоративно - прикладного мистецтва та проведення майстер – класів, які роблять 

бібліотеку цікавою для дітей і творчої молоді, формують художній смак і творчі 

здібності у дітей та дорослих. 

Для надання юридичної допомоги населенню створена правова зона 

"Юридичний всеобуч", де щотижня надаються правові консультації провідних 

спеціалістів різних соціальних служб в рамках діяльності громадської приймальні. 

Консультування ведеться як індивідуальне, так і групове, а іноді - в режимі скайп – 

конференції по бібліотеках міста.  

Цікавою формою інформаційно–просвітницької діяльності стала скайп - 

конференція "Соціальні питання в житті пересічних громадян" ЦМБ з бібліотеками – 

філіями № 3,7,8. Провідні фахівці різних служб надавали консультації на численні 

питання, що турбували людей з різних мікрорайонів міста.  

Консультації психолога проводяться також в індивідуальному порядку. Кожної 

середи бажаючі за попереднім записом можуть звернутися по допомогу психолога з 

різних життєвих питань. 

Цікавою формою соціальних інновацій є створення книжкового клубу як 

форми самоорганізації населення. Мета клубу - створення осередку спілкування 

любителів книги, розширення світогляду читачів шляхом регулярного знайомства з 

новою літературою, проведення змістовного дозвілля.  

Загальними зборами клубного формування любительського типу були прийняті 

Статут та Положення, яким члени клубу зобов’язались за власний кошт поставляти нові 

художні книги для читання членами любительського об’єднання. Накопичені книжкові 

зібрання передаються бібліотеці для використання новими членами клубу. 

Сьогодні на перший план виходять активні форми та методи роботи, які 

примушують читача мислити, відстоювати свою точку зору. Така робота, дозволяє 

залучити користувача в загальну діяльність під час заходів, що проводяться, а саме: 

ділові ігри, круїзи, конкурси, репортажі, рандеву, тренінги, фантазії. 

 

Проектна діяльність є чудовим інструментом для впровадження інновацій в 

бібліотечну роботу. Вона надає можливість генерувати ідеї, і за фінансової підтримки 

донора, ці ідеї втілювати в життя. Це дає можливість виробити нову модель сучасної 

бібліотеки, і такі послуги, в яких зацікавлена громада.  

Досвід творчої діяльності бібліотек ще раз довів, що на сучасному етапі саме 

інноваційні технології сприяють швидкому розвитку книгозбірень. 
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Культурно-мистецькі заходи 
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Літературні заходи 
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Майстер-класи, тренінги 
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Навчальні заходи 
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Наукові конференції. Круглі столи 
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Науково-просвітницькі заходи 
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Святкові заходи. Проекти 
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