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2014-й – Рік Тараса Шевченка в Україні 

 

За мудрістю звертаймося до Тараса Шевченка  
(200-річний ювілей Великого Кобзаря у бібліотеках Кіровоградщини) 

 

Олена Гаращенко, 

директор ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

Заслужений працівник культури України 

Кавалер ордена княгині Ольги III ступеня 
 

 

В історії назавжди залишаються імена, які з 

гордістю пам’ятає і шанує людство. До них 

належить ім’я великого українського Поета, 

Художника і Пророка Тараса Шевченка.  

 Хоч кожне слово у його творчості - про 

Україну, Т.Шевченко належить не лише їй, а й 

усьому людству, бо його поезія могутніми і 

чистими джерелами влилася в безмежний океан 

світової культури. 

Пропозицію України щодо включення 200-річчя від дня народження 

поета Тараса Шевченка до Календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО у 2014 році було 

затверджено на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі. Указом 

Президента України 2014 рік оголошений Роком Тараса Шевченка в Україні. 

 Всенародна любов і пошана до Великого Кобзаря втілюється у 

різноманітних ювілейних заходах, що відбуваються в країні. Вшановуючи 

національного генія, до святкування 200-річного ювілею Т.Шевченка 

долучилися бібліотеки Кіровоградщини.  

"До висот Шевченкового слова" - під такою назвою проводився обласний 

конкурс на краще читання творів Тараса Шевченка, ініційований 

Кіровоградською ОУНБ ім.Д.І.Чижевського та присвячений 200-літньому 

ювілею Кобзаря. В конкурсі взяли участь представники усіх регіонів 

Кіровоградщини, які на гідному рівні продемонстрували свої таланти. 

Мета конкурсу - популяризація творчості Тараса Шевченка та виявлення 

талановитих авторів, у тому числі, дітей.  

Конкурс проводився у два етапи: на регіональному та обласному рівнях.  

Фінальний етап конкурсу відбувся у малій залі Кіровоградського 

академічного українського музично-драматичного театру ім. 
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М.Кропивницького. Це був відкритий публічний захід. В якості глядачів було 

запрошено викладачів та студентів ВНЗ, учнів Гімназії імТ.Г.Шевченка, 

бібліотечних працівників, представників ЗМІ. 

Кожен учасник конкурсу виступав в одній з трьох номінацій: «Твір 

Т.Г.Шевченка»; «Твір патріотичної тематики»;«Твір місцевого автора». 

Фіналісти Конкурсу були урочисто нагороджені заохочувальними 

призами.  

 Тарас Григорович Шевченко є постаттю, яка об'єднує українців в Україні 

і за за кордоном, яка консолідує українську націю... Сьогодні збереження 

культурних та історичних традицій, духовних цінностей безпосередньо 

пов'язане з ім'ям Тараса Шевченка. Не злічити дарунків, що їх підносять 

ювіляру його шанувальники в усіх куточках України та далекого і близького 

зарубіжжя. Серед них, звичайно ж, і мешканці нашого краю, який віднесено до 

Шевченківських місць. 

 Проте, чи багатьом жителям Кіровоградщини відомо, що великий поет 

свого часу відвідав наш рідний край. Малим, чумакуючи разом з батьком, він 

бачив Гуляйполе (Златопіль, потім – Новомиргород), Дідову Балку, Дев’яту 

роту, Єлисавет. А його нащадки по сестриній родовій гілці проживали в місті 

Знам’янка і залишили по собі добрий слід. 1000 примірників поетового 

«Букваря Южнорусского», який вийшов друком у Петербурзі, були надіслані до 

Єлисаветграда у місцеві недільні школи. Нині на Кіровоградщині дев’ять сіл 

різних районів називаються Шевченковими. 

 Творча група бібліотекарів упродовж 2013 року здійснила цікаву 

дослідницьку, наукову роботу, результатом якої було створення нового 

вагомого краєзнавчого медіапроекту обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д.Чижевського «Єлисаветградськими шляхами Кобзаря», 

присвяченого 200-річному ювілею від дня народження Т.Шевченка. 

 Мета створення цього проекту — зібрати якомога більше корисної 

інформації про Тараса Шевченка та його творчість на сторінках одного веб-

сайту. Особливістю ж цього ресурсу є те, що вся інформація подана виключно 

співвідносно з нашим рідним краєм. Раніше, наприклад, не було впорядковано 

інформацію про вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка на Кіровоградщині, в 

проекті розкрита Шевченківська топоніміка на теренах краю, є фото 

пам’ятників Т.Г.Шевченку на території нашої області. На сайті можна 

здійснити віртуальну подорож колекцієюКіровоградського обласного 

художнього музею і переглянути експозицію, присвячену Шевченківським 

мотивам у творчості митців. Тим, хто захоплюється музикою, естетичну 

http://library.kr.ua/kray/shevchenko/toponim/index.html
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/pamyat.html
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/photo.html
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/photo.html
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насолоду принесе годинний концерт «Етюди про Шевченка» у виконанні 

муніципального хору Юрія Любовича. 

 Ексклюзивом ресурсу є розділ «Книжкова скарбниця» – оцифровані 

рідкісні й цінні видання з фондів обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського: ДмитроЯворницький «Матеріали до біографії Т.Г. Шевченка», 

Наталя Геркен-Русова «Шевченко у Репніних», а також оригінальне 

прижиттєве видання "Кобзаря" 1840 року. Сучасні користувачі одразу оцінять 

перевагу медіапроекту. Адже вищеназвані рідкісні видання, які зазвичай можна 

побачити лише за склом виставкових стендів, відтепер можна віртуально 

погортати, прочитати он-лайн, завантаживши у доступних 

форматах: pdf, mobi, epub, fb2. 

Тут Ви знайдете й бібліографічні покажчики книг і статей про 

Єлисаветградські сторінки біографії Тараса Шевченка, його родовід, 

Шевченкове коло, а також художнє слово про Тараса Шевченка: місцеві 

письменники, поети присвячували свою творчість Кобзареві (покажчики книг і 

періодичних видань). 

Сподіваємось, що цей Інтернет-ресурс стане корисним і цікавим учням, 

студентам, викладачам, науковцям, краєзнавцям, а також кожному 

небайдужому до історії рідного краю кіровоградцю. Проект наблизить ім’я 

Шевченка до кожного з нас, сприятиме розкриттю феномену особистості 

великого сина українського народу. 

Завдяки новітнім інформаційним технологіям кожний користувач Мережі 

може долучитися до електронних ресурсів, що розкривають постать 

Т.Шевченка. 

Тому запрошуємо Вас вивчати Тараса Шевченка разом на сторінках сайту 

обласної бібліотекиім.Д.Чижевського (library.kr.ua/kray/shevchenko/index.html).  

До ювілею Т.Шевченка на веб-сайті бібліотеки в розділі Електронна 

бібліотека опубліковані чергові видання: Фототипічне видання «Кобзаря» 

1840 року підготовлене і видане у 1914 році – до 100-річного ювілею від дня 

народження Т.Г.Шевченка, а також книгу кіровоградського поета Валерія 

Корнійця «Перо поета», переклади творів Тараса Шевченка, та творів лауреатів 

премії Т.Шевченка. 

 Своєрідним продовженням цього проекту стала презентація в ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського книги “Тарасові шляхи Приінгулля” відомого 

кіровоградського журналіста, краєзнавця Юрія Матівоса.  

 Це серія науково-публіцистичних нарисів про перебування Тараса 

Шевченка на землях теперішньої Кіровоградщини, про зв’язок відомих 

постатей вітчизняної та світової історії, культури, літератури, що торкнулися 

http://library.kr.ua/kray/shevchenko/video.html
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/video.html
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/books/kobz1840_pdf.html
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/books/biogr.pdf
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/books/biogr.mobi
http://library.kr.ua/kray/shevchenko/books/biogr.epub
http://library.kr.ua/elib/shevchenko/Kobzar1840.pdf
http://library.kr.ua/elib/shevchenko/Kobzar1840.pdf
http://library.kr.ua/elib/shevchenko/Kobzar1840.pdf
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Шевченкової долі, його творчості, з Приінгульським краєм. 

До видання доклали творчих зусиль багато людей, для кого Тарас 

Шевченко є не тільки геніальним поетом і художником, а й виміром 

патріотизму, любові до рідної землі та її народу. Це, насамперед, редактор 

видання, голова правління Кіровоградської обласної спілки письменників 

України Василь Бондар; кандидат історичних наук, доцент Кіровоградського 

державного педагогічного університету ім.В.Винниченка Сергій Шевченко. 

Окреме слово – про заключний розділ книжки: «У вінок пам’яті 

Кобзареві». Одну частину його склали репродукції мистецьких творів 

провідних художників області – Миколи Бондаренка, Анатолія Дворського, 

Олександра Логвинюка, Фелікса Полонського, Галини Руденко, Ігоря Смичека, 

Володимира Федорова. Митці відтворили безсмертний образ народного поета у 

художніх полотнах. 

Віддали шану великому Кобзареві місцеві прозаїки і поети – члени 

обласної організації Національної спілки письменників України: нарис Василя 

Бондаря, вірші Володимира Могилюка, Антоніни Корінь, Олени Журливої, 

Володимира Шурапова. Також доповнюють видання прізвища лауреатів 

Національної премії імені Тараса Шевченка, які стосуються нашого 

Шевченкового краю. 

 До комплексу краєзнавчих заходів належить засідання «Краєзнавчих 

студій», тема якого: «Гілки роду Варфоломія Шевченка у розвідках його 

нащадків». 

 Сьогодні хочеться якомога більше знати про сповнене трагізму і болю 

життя, всі сторони таланту Кобзаря, який вабив своєю красою і відкритістю 

оточуючий світ, всіх, хто особисто з ним спілкувався, а також тих, хто глибоко 

переймається його геніальною творчістю. А ще багатьох цікавлять витоки 

Шевченкового проникливого погляду в самі потаємні сторінки українського 

духу, його пророцтва долі України. 

Шевченкового цвіту — по всьому світу. Ближчі і дальші родичі 

всесвітнього генія нині є скрізь: не тільки в Україні, а й у країнах сусіднього та 

заокеанського зарубіжжя. І як у крові кожного з нащадків є дивовижний ген 

славетного роду. 

Родовід Шевченка став предметом наукових досліджень провідних 

українських істориків: М.Костомарова, О.Кониського, видатних українських 

інтелігентів: Г.Честахівського, С.Русової, І.Франка, В.Доманицького, 

М.Рильського, О.Білецького, М.Новицького та багатьох інших. 

На засіданні Студій екскурсовод-краєзнавець Ірина Сосна представила 

розвідку про “Гілки роду Варфоломія Шевченка у розвідках його нащадків”. 
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Кожна розповідь, кожнісінький спогад Шевченкових нащадків по-своєму 

цікаві й повчальні, бо зачіпають струни душі, оживлюють неповторний дух 

минулого, живлять коріння невмирущого роду. 

В заході також взяли участь краєзнавці, співробітники обласного архіву, 

місцевих музеїв, читачі бібліотеки, бібліотекарі та всі бажаючі. 

 Резонансним заходом в ОУНБ ім. Д. Чижевського стала творча зустріч з 

народним депутатом України, засновником фонду «Рідна країна» Миколою 

Томенком, який не вперше ініціює цікаві історико-культурні проекти. В рамках 

відзначення 200-річчя з дня народження Т.Шевченка він презентував ще два 

нових проекти, зокрема, два альбоми «Малюнки Шевченка», а також 

український щорічник на 2014 рік, присвячений постаті великого Кобзаря, які і 

подарував бібліотекам регіону.  

 Зупиніть випадкового перехожого на вулиці та запропонуйте 

продовжити фразу «Шевченко – це…» і Ви неодмінно почуєте: «Шевченко – це 

«Кобзар»», а вже потім усе інше, для кожного своє власне.  

 Знайомий з дитинства, зігрітий теплом наших рук, «Кобзар» став 

предметним втіленням Шевченкового Слова. Тож невипадково кожен, хто мав 

задоволення оглядати виставку обласної наукової бібліотеки ім.Д.Чижевського 

«Шевченкова криниця у віках», не міг собі відмовити у задоволенні взяти до 

рук улюблене видання «Кобзаря». Так-так, саме своє улюблене, адже загалом в 

експозиції було представлено близько 20 «Кобзарів»! А ще – наукові 

дослідження й публіцистика, художні альбоми й біографічні розвідки, спогади 

сучасників про Шевченка, художні твори, Шевченківські словники – близько 

200 книг, виданих в Україні, Канаді, Сполучених Штатах, Франції, Росії. 6 

березня 2014 р. виставка експонувалася у фойє Обласного академічного 

українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького, адже саме 

тут відбувалися урочистості з нагоди 200-річного ювілею Тараса Шевченка. 

 Серед розмаїття заходів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Д.Чижевського в рамках святкування 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка - презентація виставки декоративно-ужиткового мистецтва клубу 

народних ремесел „Ниточка” - “З Шевченком у серці...”. В роботах майстрів, 

представлених на виставці, великою шаною і талантом втілено образ Тараса 

Шевченка. Майстри також звертаються до шевченківської творчості в різних 

видах декоративного мистецтва: живописі, вишивці, різьбленні по дереву тощо. 

Під час заходу майстрині клубу та запрошені гості читали вірші Тараса 

Шевченка. 

 З нагоди відзначення ювілейної дати працівники відділу абонемента 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського провели в Кіровоградській обласній організації 
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УТОС з незрячими людьми тематичну бесіду “Сяє Шевченка терновий 

вінок”. Відділ вже близько 5 років опікується цією категорією громадян. Тут 

працює майданчик для людей з вадами зору “Інтерсвіт”. На заході бібліотекарі 

ознайомили присутніх з біографією та творчістю Кобзаря, читали вголос твори 

великого поета. Членам УТОСу були запропоновані аудіокниги із записами 

поетичних 256 творів Т.Г.Шевченка, звучали музичні твори видатних 

українських композиторів на слова Шевченка, у виконанні хорової капели 

“Почайна”. Кожен бажаючий учасник заходу мав можливість взяти додому 

аудіокнигу з творами Т.Шевченка. 

 Різноманітністю заходів відзначили ювілей Великого Кобзаря бібліотеки 

Кіровоградщини. Серед великої кількості вартих уваги ювілейних виставок -  

 “Бринить струна Шевченкового Заповіту”, “Шевченкові думи переживуть 

віки”, “Велич Тарасового слова”, “Великий Тарас завжди серед нас”, “Видатний 

художник, поет, письменник”, які висвітлюють життя і багатогранну творчість 

Великого Кобзаря, його неоціненну для української історії, культури та 

літератури духовну спадщину. 

Шанувальники його творчості мають змогу постійно відкривати 

маловідомі сторінки з життя геніальної людини та насолоджуватись нев’янучим 

у своїй красі поетичним словом. 

В рамках ювілею Т.Шевченка в Олександрійській ЦМБ ім. О. Пушкіна 

цікаво пройшла літературно-музична година “Шевченко в нашій родині”. 

Бібліотекарі звернули увагу на незвичайну та, на жаль, незаслужено забуту 

книгу Шевченка “Буквар”. У літературній спадщині Тараса Григоровича саме 

ця його остання книга посідає особливе місце, в ній він бачив своє геніальне 

педагогічне дитя. Захід прикрасили пісні на слова Шевченка. 

Водночас організована виставка-інсталяція «Тарас Шевченко: доля, муза, 

слава». Виставка представляє просторову композицію, створену з 

різноманітних елементів – побутових предметів, промислових виробів та 

матеріалів, природних об’єктів, фрагментів текстової й візуальної інформації. 

Бібліотекарі підібрали дуже цікавий та різноманітний матеріал: книги про 

Т. Г. Шевченка та збірки його віршів, які були викладені на українському 

рушнику, ікебани з пшениці, ляльки в українських національних костюмах, 

макети української хати та тину. 

Працівникам центральної бібліотеки вдалося створити дуже теплу, 

душевну атмосферу для людей з обмеженими фізичними можливостями 

членами громадської організації інвалідів «Віра» під час «Шевченківських 

читань «Шевченко в моєму серці». Розповідь бібліотекарів про маловідомі 

сторінки з життя Шевченка підкріплювалася репродукціями його живописних 
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та графічних творів, музичними творами видатних композиторів, 

декламуванням віршів Кобзаря та переглядом відео-уривків з фільмів про 

життя Шевченка. 

У бібліотеках Олександрівського району стартувала ювілейна акція 

«Свіча, запалена від серця», проведено літературні години «Це тихе сяйво над 

Шевченковою долею…», «У майбутнє з нами йде пророк зорі». 

Творчість поета популяризується з використанням новітніх технологій: 

проведена відео - мандрівка «Шевченко і світ» - про пам’ятники Тараса 

Шевченка у світі (Світловодська МЦБС), віртуальна екскурсія «Подорож 

Шевченківськими шляхами» (Устинівська ЦБС), віртуальна подорож залами 

Національного музею Тараса Шевченка «Скарби Шевченкового дому» 

(Олександрівський район), Інтернет-мозаїка «Мистецька Шевченкіана» 

(Олександрійський район). 

Під час літературної години "Об’єднаймо Україну шевченковим словом", 

яку проводила Компаніївська ЦРБ, учасники заходу, студенти Компаніївського 

технікуму ветеринарної медицини здійснили відео-подорож до села Моринці - 

місце народження Т.Шевченка, пригадали життєвий та творчий шлях поета, 

переглянули презентацію «Жінки в творчості поета» та відеозапис з авторським 

читанням віршів про Шевченка. Знання творчості великого Кобзаря студенти 

показали під час літературної вікторини. 

Багатолюдний мітинг, присвячений 200-й річниці від дня народження 

українського пророка – Тараса Шевченка відбувся в селищі Онуфріївка. Його 

учасники пройшли колоною до районного будинку культури, на фасаді якого 

встановлена меморіальна дошка Кобзарю. Біля меморіальної дошки Т. Г. 

Шевченка районна бібліотека спільно з Онуфріївською школою, селищною 

радою провели літературно-поетичну годину «Славетний син українського 

народу». 

У Вільшанському районі відбулася читацька конференція «Орлиний злет 

Шевченкового духу» та коментовані читання «І оживе добра слава, слава 

України». 

Про пам’ятники поетові у різних куточках світу бібліотекарі 

Олександрійської ЦМБ ім.О. Пушкіна підготували он-лайн круїз «Бронзовий 

родовід Т. Г. Шевченка» та «Шевченко подорожує світом» для людей з 

обмеженими фізичними можливостями. 

Бобринецька районна бібліотека для дорослих висвітлює роботу бібліотек 

району з відзначення ювілею Шевченка на веб-сайті бібліотеки, випустила 

буклет «Шевченко у творчості поетів – земляків». 



18 

 

Працівники Долинської районної бібліотеки провели конкурс малюнків за 

творами Т. Шевченка, конкурс ерудитів «Шукаємо в собі Шевченка».  

 Вернісаж читацьких малюнків «Садок вишневий коло хати» пройшов у 

Новгородківській ЦБС. У Новомиргородській РБ відбувся конкурс «Малюнки 

за творами Шевченка». 

Устинівська ЦРБ провела літературно-музичну годину «Шевченко в 

музиці». Бібліотекарі та викладачі розповіли учасникам заходу про відомих 

українських композиторів, які в своїй творчості звернулися до поезії Великого 

Кобзаря. Завдяки поезії Т. Шевченка українська музика збагатилася новою 

соціальною тематикою, широкою галереєю народних образів. На заході звучали 

твори з циклу Миколи Лисенка «Музика до «Кобзаря», пісні-романси, кантати 

та народні думи на вірші поета. 

Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса Шевченка. Світлі 

почуття поета хоч і не дуже часто, та все ж лишали слід у його поезії. 

Відвідувачі Олександрійської МЦБС стали учасниками цікавого заходу – 

музично-поетичної акварелі «Жінки в житті Тараса Шевченка». 

Новомиргородська ЦРБ підготувала літературно-поетичну годину 

«Троянди Шевченкової любові», Добровеличківська РБ - екскурс в біографію 

«Кохані жінки Кобзаря» та буклет «Кохання в житті Тараса Григоровича 

Шевченка», Новоукраїнська РБ – літературно-мистецьку вітальню «Музи генія. 

Лірика Т. Г. Шевченка». Заходи були проведені з метою - показати Великого 

Кобзаря не лише як поета-борця, генія, а й як простого чоловіка, якому 

притаманні звичайні людські почуття. 

До участі у заходах бібліотекарі запрошують широкі кола місцевої 

громади, представників місцевої влади. У переважній більшості районів вони 

були включені до журі районного етапу конкурсу «До висот Шевченкового 

слова». 

З повагою і любов’ю до Кобзаря проведені літературні ювілейні заходи з 

участю представників райдержадміністрацій та міських рад: літературний урок 

«Ім’я Шевченка стукає в серцях» в Новоукраїнській ЦРБ, круглі столи „Вічне 

слово Кобзареве” та „Об’єднаймо Україну Тарасовим словом” у Долинській, 

Олександрівській та Онуфріївській районних бібліотеках для дорослих, 

літературні читання ”Знову відкриваю Кобзаря” в Устинівській ЦРБ, 

літературно-музичний вечір „Іду з дитинства до Тараса” в Олександрійській 

ЦМБ.  

 Свою Україну любіть, 

 Любіть її...Во время люте, 

 В останню тяжкую минуту 
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 За неї Господа моліть. 

 Ці Шевченкові слова були ключовими і звучали на більшості 

бібліотечних заходів. Вони – з тих, що назавжди лишають слід – в історії, в 

душі і пам’яті кожного з нас. Слово Тараса і сьогодні є актуальним, пророчим, 

воно є часткою того, що робить нас народом України, пробуджує найсвітліші 

почуття любові до своєї країни і велике бажання її захистити. 

 Сьогодні ми розуміємо Шевченка настільки, наскільки відчуваємо свій 

час і Україну в ньому. Його геніальні твори будуть жити ще багато віків, бо 

Шевченко — невичерпний і нескінченний! І крилаті слова про те, що ми — на 

вічному шляху до Шевченка, сьогодні не лише не втратили своєї актуальності, 

а й набули особливого звучання. 
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Місце сучасної бібліотеки у системі масової комунікації або 

чи є наша бібліотека „Відкритою”? 

 

Оксана Ткаченко, 

заступник директора  

з основної роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

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 

вкаладаємо 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 в 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. 
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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 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. 
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 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. 

 

Р

оки 

Корист

увачі 

 

Відвідува

ння 

Книговида

ча  

Фо

нд 

бібліотек

и 

20

13 

36815 187735 720358 788750 

20

12 

35757  184915  713222  784410 

20

11 

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 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. 
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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 

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 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, 

Анатолія 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; 
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- 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 Полянецький (Харків), 

Любов Пономаренко (Чернігівщина), Василь Трубай (Київщина); 

 

- Міжнародна науково-практична конференція „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; 

- різдвяна акція „Щедрий вечір” (січень), за участю багатьох 

партнерів бібліотеки, яка стала резонансною подією у житті міста і 

зібрала понад 1000 відвідувачів; 

- презентація фотовиставок: „Мереживо часу” та творча 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 презентація 

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; 

 

- Урочиста презентація 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–
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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 

сміттєпереробного 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 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 із землевпорядкування, викладачів, 

аспірантів та студентів ВНЗ, а також фермерів, землевласників тощо. 

Конференція мала широкий резонанс та вагому практичну значущість для 

наукового підходу щодо обробки с/г угідь та лісництва області. 

Учасниками 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 
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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 активізації 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, що динаміка негативна вже другий рік 

поспіль, тому відділу інформаційно-бібліографічної роботи необхідно 

аналізувати ситуацію, робити висновки і гнучко реагувати.  
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Якщо ж 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, адже 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 
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 К/Н К/П ОП 

Укрпошта 

(передпла

та+дарунк

и) 

ОРФ Дар ВЗ 
К

УБЦ 
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 вібувається поступове зниження цього показника. Це 

тривожна 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 та 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 

запитуваність. 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 таким 

інформаційним ресурсом. 

Окрім того, ми бачимо наявні проблеми з книгопостачанням нашої 

бібліотеки, як головного дипозитарію області, обов’язковим місцевим 
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примірником документів. Це стосується не тільки видаництв, які працюють в 

Кіровограді, але й у 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 перспективи для можливих компромісів, які теж треба вивчати. 

Постійно проводиться робота з оптимізації та 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. 

Відділом рідкісних і цінних документів здійснювалась робота з 

поповнення електронного читального залу, до якого було внесено 15 одиниць 

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. 
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- Створення БД ВІКІ „Видатні особистості Кіровоградщини” 

залишалось важливим напрямком в рамках реалізації ініціативи голови 

ОДА „Історія рідного краю”. 

Робоча група зі створення біо-бібліографічної бази даних персоналій 

видатних особистостей нашого міста і області опрацювала наступні 50 осіб і 

цей ресурс є на нашій веб-сторінці. Але треба постійно тримати на контролі 

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 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 

персоналу бібліотеки, усім, хто доклав зусиль до гідної зустрічі 115-ої річниці 

служіння нашої бібліотеки місцевій громаді. 
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Інтернет – технології у бібліотеках 

Кіровоградщини. Автоматизація бібліотечних процесів 
 

Пілотний проект Кіровоградської ОУНБ з каталогізації 

ресурсів Інтернет за допомогою Дублінського ядра 

метаданих 

- Олег Волохін, 

- головний інженер з інформаційних технологій 

- та електронних ресурсів 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

-  

Головною метою проекту «Каталогізація ресурсів 

Інтернет за допомогою Дублінського Ядра метаданих» було 

створення оригінального механізму каталогізації цифрових 

ресурсів мережі Інтернет. Загально відомо, що бібліотекарі-

каталогізатори мають значний досвід та теоретичне 

підґрунтя стосовно каталогізації традиційних, друкованих 

джерел інформації (тобто книг, журналів, газет тощо). 

Природа цифрових ресурсів дещо інша, у порівнянні з 

паперовими джерелами. Тому спроба обробки цифрових 

об’єктів, використовуючи виключно «паперовий», 

бібліографічний базис каталогізатора, приречені на невдачу, або, принаймні, на 

недосконалий результат. 

Основною новаторською ідеєю стала зміна підходів стосовно 

каталогізації цифрового об’єкта, а саме - застосувати на початковому етапі 

каталогізації формат метаданих Дублінського Ядра (ДЯ). Запропонована 

наступна технологічна схема: 

Дублінське Ядро Метаданих --> конвертація в UNIMARC 

(УКРМАРК) --> імпорт до бібліотечної БД 

Ініціатива Дублінського Ядра Метаданих виникла в 1995 році як спроба 

групи фахівців з бібліотечної, музейної справи та IT- фахівців створити формат 

опису ресурсів Інтернет. Поступово, з роками ініціатива переросла в певний 

набір елементів верхнього рівня, з піделементами (кваліфікаторами) другого 

рівня та певними правилами їх застосування. В подальші роки формат ДЯ 

прийнятий в якості стандарту міжнародною організацією ISO, національного 

стандарту США та багатьох країн світу.  
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Головним у виборі формату ДЯ для нашого проекту став той факт, що з 

самого початку опису враховується дигітальна природа опису інформаційного 

об’єкта, тобто ДЯ натурально сприймає цифрову природу цифрового об’єкта, а 

не переналаштовує традиційні, паперові елементи опису на цифрові, що 

призводить до певних втрат або викривлення даних.  

Для реалізації проекту у відділі IT нашої бібліотеки було розроблено 

оригінальне програмне забезпечення, яке доступне безкоштовно, онлайн. Це 

Редактор-Конвертор Дублінського Ядра метаданих 

(http://library.kr.ua/dc/dcedituni.html), який дозволяє створювати, редагувати 

метадані в форматі ДЯ, а далі, в разі потреби, конвертувати опис в формат 

UNIMARC (УКРМАРК) і зберігати його в файлі формату ISO-2709 UNIMARC. 

В подальшому такий опис ресурсу Інтернет можна імпортувати до 

бібліографічної бази даних професійної бібліотечної системи, тобто на виході 

отримати традиційний бібліографічний MARC-запис, який нічим не 

відрізняється від описів джерел на паперових носіях. Програмний модуль 

Редактор-Конвертор (розробник головний інженер з IT Волохін О.М.) є базовим 

ланцюжком такого методу каталогізації. Для використання цього програмного 

забезпечення його не потрібно встановлювати на конкретний персональний 

комп’ютер — він розташований у мережі Інтернет і використовується вільно 

усіма бажаючими. Логіка такого розташування дуже проста - якщо комп’ютер 

підключений до мережі Інтернет, то програма працює з мережі, якщо ж 

Інтернету немає, то про який опис ресурсів може йти мова. Редактор-Конвертор 

вже понад десять років є програмним інструментом, рекомендованим 

офіційним сайтом ДЯ для видобутку, створення, редагування та конвертації 

метаданих ДЯ — у спеціальному розділі «Інструменти Дублінського Ядра» 

розташовано декілька веб-лінків на цю програму: 

http://dublincore.org/tools/index.shtml. До речі, поки що - це єдине програмне 

забезпечення, здатне конвертувати метадані Дублінського Ядра до формату 

UNIMARC. Редактор-Конвертор надає каталогізатору цілу низку корисних 

даних вже з першого звернення до ресурсу. Ці дані є результом «розмови» між 

програмою та сервером, де розташований ресурс на рівні «комп’ютер- 

комп’ютер» про обсяг цифрового документа, тип файлу, кодову таблицю і таке 

інше. Для видобутку цих даних самостійно каталогізатору знадобиться ціла 

низка нетривіальних дій. В програму вбудовано довідкову систему, яка 

дозволяє каталогізатору звернутись до головних правил застосування елементів 

ДЯ в процесі роботи над ресурсом. В якості першого результату редактор 

допоможе створити коректний, в сенсі синтаксису html, опис ресурсу в форматі 

Дублінського Ядра метаданих, який можна скопіювати і внести в цифровий 
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документ у разі, якщо ви, чи ваша установа є володарем (видавцем) цього 

ресурсу. 

 

<META NAME="DC.Title" CONTENT="АЛЬМАНАХ. ЛІТЕРАТУРНА 

КІРОВОГРАДЩИНА. 2012 рік."> 

<META NAME="DC.Creator.CorporateName" 

CONTENT="Кіровогровоградська обласна організація Конгресу літераторів 

України "> 

<META NAME="DC.Subject" CONTENT="кіровоградщина, публіцистика, 

поезія, гумор, сатира, проза"> 

<META NAME="DC.Subject.topical" CONTENT="Художня література -- 

Українська, 20 ст. -- Збірники"> 

<META NAME="DC.Description" CONTENT="Альманах містить вірші й прозу 

авторів Кіровоградщини, що пишуть українською та російською мовами й 

об’єднані в обласній організації Конгресу літераторів України. Їх різножанрова 

творчість віддзеркалює думки й почуття сучасної людини, любов до України та 

рідного краю. Розділ сатири та гумору включає оповідання й вірші, яким 

властиві всі відтінки цього жанру — від м’яко іронічних до гостро 

викривальних. В «Антології одного вірша» представлені автори з інших 

регіонів — у тому числі й ті, хто входить в інші письменницькі спілки. Це 

четвертий альманах Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської 

творчої спілки «Конгрес літераторів України» (КОО ВТС КЛУ). Попередні 

альманахи були видані в 2009, 2010 і 2011 роках. Для широкого кола читачів."> 

<META NAME="DC.Publisher.CorporateName" CONTENT="ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського"> 

<META NAME="DC.Contributor.PersonalName.220 Compiler" 

CONTENT="Юрченко, Анатолій Петрович"> 

<META NAME="DC.Contributor.PersonalName.635 Programmer" 

CONTENT="Волохін Олег Михайлович"> 

<META NAME="DC.Date.available" CONTENT="2013-04-02"> 

<META NAME="DC.Format.medium" CONTENT="text/html"> 

<META NAME="DC.Format.extent" CONTENT="5 Kbytes"> 

<META NAME="DC.Format.medium" CONTENT="charset: windows-1251"> 

<META NAME="DC.Type" CONTENT="Text"> 

<META NAME="DC.Identifier" 

CONTENT="http://library.kr.ua/elib/almanakh/almanakh2012.html"> 

<META NAME="DC.Source" CONTENT="ББК 84(4УКР)6я44 УДК 82 Л 64 

Літературна Кіровоградщина. Альманах Кіровоградської обласної організації 
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Конгресу літераторів України/Упоряд. Юрченко А.П. — Кіровоград: «Імекс-

ЛТД». — 2012. — 146 с. ISBN 978-966-189-109-7"> 

<META NAME="DC.Language" CONTENT="uk"> 

<META NAME="DC.Language" CONTENT="ru"> 

<META NAME="DC.Rights" CONTENT="© ОУНБ Кіровоград - 2013"> 

 

Другим етапом роботи з програмою є процес конвертування створеного 

опису в бібліографічний формат UNIMARC. Процес конвертації запускається 

окремою кнопкою і є повністю автоматичним. Але перед цим шляхом 

формально-логічного контрою програма перевірить створені дані на 

достатність (або повноцінність) щодо конвертації до більш складного формату 

UNIMARC. А саме — чи зазначена мова документу, роль зазначених в описі 

авторів і таке інше. Без цих мінімальних параметрів опис в форматі UNIMARC 

буде вважатися неповноцінним і конвертування не відбудеться. У разі 

відповідності — конвертор відобразить конвертовані дані в форматі UNIMARC 

для їх загальної оцінки каталогізатором.  

 

001 http://library.kr.ua/elib/almanakh/almanakh2012.html 

035 ##$ahttp://library.kr.ua/elib/almanakh/almanakh2012.html 

100 ##$a20141008j########|||u0rusy0102####ca 

101 ##$arus$aukr 

200 1#$aАЛЬМАНАХ. ЛІТЕРАТУРНА КІРОВОГРАДЩИНА. 2012 

рік.$fКіровогровоградська обласна організація Конгресу літераторів України  

210 ##$cОУНБ ім.Д.І.Чижевського$d2013 

230 ##$atext/html, 5 Kbytes, charset: windows-1251 

300 ##$aПеревірено 08.10.2014 

324 ##$aББК 84(4УКР)6я44 УДК 82 Л 64 Літературна Кіровоградщина. 

Альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів 

України/Упоряд. Юрченко А.П. — Кіровоград: «Імекс-ЛТД». — 2012. — 146 с. 

ISBN 978-966-189-109-7 

330 ##$aАльманах містить вірші й прозу авторів Кіровоградщини, що пишуть 

українською та російською мовами й об’єднані в обласній організації Конгресу 

літераторів України. Їх різножанрова творчість віддзеркалює думки й почуття 

сучасної людини, любов до України та рідного краю. Розділ сатири та гумору 

включає оповідання й вірші, яким властиві всі відтінки цього жанру — від 

м’яко іронічних до гостро викривальних. В «Антології одного вірша» 

представлені автори з інших регіонів — у тому числі й ті, хто входить в інші 

письменницькі спілки. Це четвертий альманах Кіровоградської обласної 
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організації Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» (КОО 

ВТС КЛУ). Попередні альманахи були видані в 2009, 2010 і 2011 роках. Для 

широкого кола читачів. 

336 ##$atext/html 

336 ##$a5 Kbytes 

336 ##$acharset: windows-1251 

608 ##$aТекст$2Dublin Core 

610 0#$aкіровоградщина, публіцистика, поезія, гумор, сатира, проза 

610 0#$aХудожня література -- Українська, 20 ст. -- Збірники 

702 #0$aЮрченко, Анатолій Петрович$4220 Compiler  

702 #0$aВолохін Олег Михайлович$4635 Programmer  

710 02$aКіровогровоградська обласна організація Конгресу літераторів 

України  

856 4#$uhttp://library.kr.ua/elib/almanakh/almanakh2012.html 

 

У разі невідповідності — каталогізатор має можливість повернутися на 

попередню сторінку (до редактора ДЯ) і коригувати дані, в іншому випадку 

каталогізатор зберігає дані опису на власному комп'ютері. Конвертор збереже 

їх у файлі ISO-2709 UNIMARC. В подальшому, кожний такий файл з описом 

цифрового документа можна імпортувати до будь - якої бібліографічної 

системи. Таким чином опис, започаткований в форматі ДЯ, в кінцевому варіанті 

перетворюється в повноцінний MARC-опис професійної бібліографічної 

системи. 

Загальна таблиця відповідностей між форматами, 

реалізована в алгоритмі конвертора 

Dublin Core UNIMARC 

 Title 

(Назва) 

200 $a  Основна назва 

200 $e Відомості, що відносяться до назви 

517 $a Варіант назви  

Creator 

(Створювач, 

Автор)  

700 $a Ім'я особи — первинна 

інтелектуальна відповідальність 

701 $a Ім'я особи — альтернативна 

інтелектуальна відповідальність 

710 $a Найменування організації – 

первинна інтелектуальна 

відповідальність 
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711 $a Найменування організації – 

альтернативна інтелектуальна 

відповідальність 

200 $f Перші відомості про 

відповідальність 

Subject 

(Предмет.  

Ключові 

слова)  

610 $a Неконтрольовані предметні 

терміни 

606 $a Найменування теми як предмет 

675 $a Універсальна десяткова 

класифікація (UDC/УДК) 

676 $a Десяткова класифікація Дьюі 

(DDC/ДДК) 

680 $a Класифікація Бібліотеки Конгресу 

(LCC/КБК) 

686 $a Індекси інших класифікацій 

Description 

(Опис)  

330 $a  Резюме або реферат 

Publisher 

(Видавець) 

210 $c  Ім'я видавця, розповсюджувача і 

т.д. 

Contributor 

(Співавтор)  

702 $a  Ім'я особи — вторинна 

інтелектуальна відповідальність 

712 $a  Найменування організації – 

вторинна інтелектуальна 

відповідальність 

200 $g  Наступні відомості про 

відповідальність 

Date 

(Дата)  

210 $d  Дата видання, поширення і т.д. 

210 $h Дата виготовлення 

$100 Біти 9-12 

Type 

(Тип)  

608$a Форма, жанр, фізичні 

характеристики документа як точка 

доступу 

Format 

(Формат)  

230 $a  Специфічна область матеріалу: 

характеристика електронного ресурсу 

336 $a  Тип комп'ютерного файлу  

Identifier 

(Ідентифікато

001  Ідентифікатор запису (обов'язкове 

для UNIMARC)  
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р) 010 $a Міжнародний стандартний 

книжковий номер (ISBN) 

011 $a Міжнародний стандартний номер 

серіального видання (ISSN) 

020 $b Номер документа в національній 

бібліографії 

035 $a  Інші системні номери 

856 $u  Уніфікований покажчик ресурсу 

(URL) 

Source 

(Джерело) 

324 $a Примітки факсимільного видання 

Language 

(Мова)  

101 $a 

100  

Мова документа 

Біти 22-24 

100  Біти 34-35 

Covar

age 

(Охоплення. 

Покриття)  

300 $a Загальні примітки 

Relation 

(Відношення) 

432$18

56 $u 

Замінене 

442$18

56 $u 

Замінено на… 

488$18

56 $u 

Інші взаємопов’язані роботи 

451$18

56 $u 

Інше видання документа, що 

каталогізується на аналогічному носії 

452$18

56 $u 

Видання на іншому носії 

461$18

56 $u 

Рівень набору 

463$18

56 $u 

Рівень фізичної одиниці 

300 $a  Загальні примітки 

Rights 

(Авторські 

права) 

333 $a Примітки про особливості 

поширення і використання  
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 Для застосування методу потрібне додаткове навчання персоналу. 

Каталогізатори вивчають стандарт Дублінського Ядра метаданих та отримують 

навички роботи з онлайновою програмою Редактор-Конвертор. На сайті 

Кіровоградської ОУНБ ім.Д.І.Чижевського вже понад десятиліття 

застосовуються описи в форматі Дублінського Ядра метаданих практично для 

кожної опублікованої html-сторінки (загальна кількість - понад 7 тис.). Сайт 

можна вважати найбільшим в українському сегменті Інтернет, де 

застосовується Дублінське Ядро.  

Наступним етапом пілотного проекту бібліотеки стало створення окремої 

бібліографічної бази даних в системі ІРБІС з доступом через OPAC бібліотеки 

для всіх об’єктів цифрової бібліотеки нашого сайту (загальна кількість 

перевищує 400 об’єктів, станом на осінь 2014 року). Цифрова бібліотека - це 

окремий розділ сайту (http://library.kr.ua/elib), де зібрані оцифровані книги з 

рідкісних та цінних фондів нашої бібліотеки, статті з журналів, книги та збірки 

сучасних авторів нашого регіону. Роботу щодо початкового наповнення бази 

даних цифровими джерелами розпочато в квітні 2014 року. Завершення 

першого етапу проекту створенням бібліографічних описів об’єктів, наявних в 

цифровій бібліотеці, заплановано на середину грудня 2014 року. В подальшому 

база буде поповнюватись одночасно з новими публікаціями цифрової 

бібліотеки. 

Перші результати від реалізації проекту підтверджують наші очікування 

стосовно доцільності використання метаданих Дублінського Ядра саме у 

бібліотечній практиці. Існує певна кількість бібліотечних теоретиків, які мають 

протилежну думку. Мають місце думки, що набори метаданих є 

неповноцінними, дуже спрощеними сутностями у порівнянні з MARC-

форматами у сенсі якісного каталогізування суб’єктів, що підлягають 

бібліографічному опису. Я спробую довести протилежне за результатами 

напрацювань, отриманих у нашому проекті. 

Дійсно, набір елементів Дублінського Ядра версії 1.0 складається тільки з 

15-ти елементів. Його ми не застосовуємо. Ми використовуємо виключно 

версію 1.1, яка складається з тих же п’ятнадцяти елементів, але багато з них 

мають ряд піделементів другого, і навіть третього рівня, які називаються 

кваліфікаторами. Тому версію 1.1 ДЯ ще називають кваліфікованою. Окрім 

того, низка елементів ДЯ мають ще й так звані СХЕМИ, які в бібліотечному 

світі називають контрольованими словниками. 

Розглянемо порівняльну таблицю кількісних характеристик форматів 

UNIMARC та Дублінського Ядра: 

Схема опису Кіль Кількість С
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кість 

елементів/

полів 

кваліфікаторів/пі

дполів 

умарно 

Дублінське Ядро 

метаданих v1.1 

15 43 5

8 

UNIMARC 189 1021 1

210 

 

Таблиця порівняння Дублінського Ядра та UNIMARC 

за кількістю полів/підполів. 

 

Якщо розглядати усі поля – елементи – 

підполя - квалфікатори обох форматів як 

елементарні контейнери для розміщення певних 

елементів бібліографічного опису, то кількість 

контейнерів формату UNIMARC у 5 разів 

перевищує кількість контейнерів ДЯ. Тобто 

UNIMARC має можливість вміщувати в своїх 

полях та підполях найбільшу кількість 

структурних одиниць, що вміщують одну або декілька певних бібліографічних 

відомостей. Різниця нищівна: кількість елементарних контейнерів UNIMARC 

до ДЯ у співвідношенні 1210 до 58, на користь UNIMARC. І це, по суті - 

основний аргумент. 

Спробуємо довести зворотне, а саме, — каталогізація віддалених ресурсів 

Інтернет за допомогою метаданих Дублінського Ядра на початковому етапі і з 

подальшим конвертуванням даних (за допомогою програмного забезпечення 

Редактор-Конвертор ДЯ) до формату UNIMARC є доцільним і перспективним 

методом каталогізації. 

Стандарт ГОСТ 7.1-2003 визначає правила складання бібліографічного 

опису документа, набір областей та елементів бібліографічного опису, 

наповнення і спосіб представлення елементів. Згідно цього документу до 

складу бібліографічного запису входять обов’язкові і факультативні елементи. 

Елементи бібліографічного запису і є тими елементарними контейнерами, 

якими є в форматі UNIMARC його поля і підполя, а в форматі ДЯ його 

елементи і кваліфікатори. В бібліографічному описі можуть бути тільки 

обов’язкові елементи або обов’язкові і факультативні. 

Розглянемо схему бібліографічного опису, що складається тільки з 

обов’язкових елементів. 
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Основний заголовок / Перші відомості про відповідальність. – Відомості 

про видання. – Місце видання, Дата видання. – Обсяг. – (Основний заголовок 

серії). – ISN. 

Схема передбачає наявність 8 (обов’язкових) елементів і, згідно з ГОСТ 

7.1-2003, опис стає повноцінним бібліографічним описом. Зазначимо — це 

мінімалістична схема. Дуже спрощено Редактор-Конвертор складає 

вищезазначену схему опису з наступних елементів ДЯ:  

DC.Title (Заголовок) /DC.Creator (Створювач, Автор). – 

DC.Format.Medium (Формат). – DC.Publisher (Видавець), DC.Date (Дата). – 

DC.Format.Extent (Формат). – DC.Identifier (Ідентифікатор). 

Звичайно, класичний бібліографічний опис може вміщувати значно 

більшу кількість елементів (з урахуванням факультативних), але й Дублінське 

Ядро метаданих в своєму арсеналі має ще 50 варіацій елементарних 

інформаційних контейнерів. Поглянемо на приклади. Перший приклад є 

традиційним бібліографічним описом паперової книги з нашого книжкового 

каталогу: 

Литературная Кировоградщина : поезія, проза, гумор, сатира: 

літературний альманах / Анатолій Кримський [та ін.] ; редкол.: А. П. Юрченко 

(відп. ред.) [та ін.] ; укл.: А. П. Юрченко ; Кіровоградська обл. організація 

Конгресу літераторів України. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 145 с. : портр. - 

Текст: укр., рос. - ISBN 978-966-189-109-7 

А ось опис цифрової копії цієї ж книги з сайту бібліотеки. Опис 

розміщено в каталозі цифрової бібліотеки і створено з допомогою Дублінського 

Ядра метаданих: 

Літературна Кіровоградщина, 2012 рік [Електронний ресурс] : поезія, 

проза, гумор, сатира : альманах / Кіровогровоградська обласна організація 

Конгресу літераторів України ; укл. Анатолій Юрченко ; прог. Олег Волохін. - 

text/html, charset: windows-1251. - Кіровоград : ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, 

2013. - 5 Kbytes. - http://library.kr.ua/elib/almanakh/almanakh2012.html 

 Перевірено 03.10.2014.  

Очевидно, що опис, створений за допомогою Редактора-Конвертора та 

ДЯ, не виглядає ущербним у порівнянні з традиційним описом паперового 

документа. 

Додамо декілька аргументів на користь такого методу каталогізування 

цифрових ресурсів Інтернет за допомогою звичайних статистичних 

розрахунків. В процесі реалізації проекту ми отримали окрему бібліографічну 

базу даних в автоматизованій системі ІРБІС на документи цифрової бібліотеки 

нашого сайту, де на сьогодні розміщено понад 400 цифрових книжок, статей з 
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журналів і газет. Кожний опис був створений з використанням ДЯ та 

онлайнового Редактора-Конвертора.  

Особливо цікаво було отримати порівняння, наприклад, середньої 

загальної кількості полів / підполів на один запис цієї бази даних з іншими, 

традиційними бібліографічними базами даних (наприклад книжок), створених 

традиційним способом і не тільки нашої бібліотеки, а й інших провідних 

бібліотечних установ. Розрахунки виконувались за такою схемою. В якості 

професійної автоматизованої системи використовувалась САБ ІРБІС64.  

Для аналізу використовувалися файли, отримані в результаті експорту з 

бібліографічних баз даних Кіровоградської ОУНБ. Спочатку з бази даних 

«Книги» були експортовані 3 файли розміром в 1тис. записів, 3 тис. записів та 

10 тис. записів. З усіма файлами виконувались такі дії: вилучалися 4 поля з 

підполями із другорядними даними — кількість книговидач, дата створення 

запису, дані про каталогізатора, тип робочого аркуша в системі, тираж та 

налаштування каталожних карток. Ці дані були відкинуті, щоб «урівняти» 

записи паперових документів із записами цифрових документів. Такі дії 

виконувались з усіма іншими файлами даних, що були задіяні у підрахунках. 

 Наступним кроком розраховувалась загальна кількість ПОЛІВ, а також і 

ПІДПОЛІВ у кожному файлі, які потім ділились на кількість бібліографічних 

описів в кожному файлі відповідно. Була виявлена практично постійна 

величина кількості полів і кількості підполів на середньостатистичний запис 

для файлів в 1-3-10000 тис. записів. Вона дорівнювала в середньому — 18 

полів/записів та 33 підполя/записи. Далі для тестування були взяті файли 

обсягом 1 тис. записів з декількох баз даних нашої бібліотеки (книг іноземної 

літератури, аналітичних описів журналів та газет, краєзнавчої періодики, 

рідкісних книг, навчальної літератури). Із сторонніх установ для аналогічного 

тестування були задіяні два файли обсягом по 100 записів кожний: з книжкових 

баз даних Державної наукової технічної бібліотеки Росії та Бібліотеки Конгресу 

США (вибірка описів книг видання 2010 року). І останньою була аналогічно 

проаналізована цільова база даних ELIB, яка вміщує бібліографічні описи на 

документи сайту нашої цифрової бібліотеки, створені виключно за допомогою 

Редактора-Конвертора Дублінського Ядра метаданих, перетворені у повноцінні 

MARC-записи та імпортовані в систему ІРБІС. Остаточні результати зведені в 

таблицю: 

Файли для 

тестування 

Кількість 

записів 

Загальна 

кількість 

полів 

Загальна 

кількість 

підполів 

Середня 

кількість 

полів на  

1 запис 

Середня 

кількість 

підполів 

на 1 
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запис 

БД «Книги» 100

0 

182

12 

339

59 

18 33 

БД «Книги» 300

0 

551

49 

100

946 

18 33 

БД «Книги» 100

00 

186

250 

340

254 

18 34 

БД «Іноземні 

книги» 

100

0 

203

46 

346

75 

20 34 

БД 

«Аналітичні статті» 

999 115

40 

172

74 

11 17 

БД 

«Краєзнавство» 

100

0 

127

80 

189

72 

12 18 

БД «Рідкісні 

книги» 

100

0 

172

97 

294

67 

17 29 

БД «Книги 

учбова літ-ра» 

278

18 

595

399 

121

7086 

21 43 

Книги ДПНТБ 

Росії  

100 259

9 

373

9 

26 37 

Книги 

Бібліотеки Конгресу 

США 

100 140

2 

210

7 

14 21 

БД «ELIB» 402 103

21 

145

34 

25 36 

Виявляється, що середня кількість полів/підполів бібліографічних MARC-

записів, отриманих в результаті конвертації з описів формату Дублінського 

Ядра метаданих, не тільки не поступається записам, створеним традиційним 

способом, а й займає лідерські позиції (поступається лише записам книг 

ДПНТБ Росії). 

Таким чином, на основі аналізу створених бібліографічних записів на 

цифрові джерела з цифрової бібліотеки нашого сайту можна зробити висновки, 

що застосування стандарту Дублінського Ядра метаданих та розробленого 

програмного забезпечення для опису ресурсів Інтернет є доцільним і повною 

мірою дозволяє створювати повноцінні бібліографічні описи цифрових 

ресурсів. Крім того, аналіз записів розвіює міф про неможливість створення 

повноцінних бібліографічних описів для електронних ресурсів із застосуванням 

менш потужного формату — метаданих Дублінського Ядра. 

Джерела: 
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Центрально-Український Кооперативний Каталог – 

складова корпоративної каталогізації 

 

Єлизавета Літвінова,  

завідуюча інформаційно – 

біографічним відділом ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського 

 

Олег Волохін,  

головний інженер відділу 

інформаційних технологій та 

електронних ресурсів  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Корпоративна каталогізація є невід`ємною складовою корпоративних 

бібліотечних мереж. Це - добровільне об'єднання бібліотек з метою спільної 

одноразової наукової обробки документів та подальшого відображення їх в 

електронному каталозі. В основу діяльності бібліотечної корпорації покладені 

спільні інтереси бібліотек різних відомств, розміщених в одному регіоні. 

З метою прискорення процесів бібліографічної обробки документів, 

виключення дублювання процесів та отримання реальних переваг сумісного 

використання інформаційних ресурсів, Кіровоградська ОНУБ ім. 

Д.І.Чижевського виступила з ініціативою створення Центрально-Українського 

кооперативного каталогу (ЦУКК). 

Робота по введенню кооперативного каталогу була розпочата бібліотекою 

в 2000 році разом із спеціалістами Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К.Тімірязєва та Чернівецької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М.Івасюка. З січня 2004 року до цього процесу приєдналося ще 

три обласні бібліотеки (Тернопільська, Хмельницька та Кіровоградська обласна 

бібліотека для юнацтва ім. О. Бойченка).  

На сьогоднішній день учасниками ЦУКК є 13 бібліотек: 

- обласні універсальні наукові бібліотеки ( Кіровоградська, Вінницька, 

Закарпатська (м. Ужгород). Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 

Чернігівська); 

- обласні бібліотеки для юнацтва (Кіровоградська); 

- бібліотеки центральних бібліотечних систем (Вінницька); 
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- бібліотеки вищих навчальних закладів (Кіровоградський національний 

технічний університет, Кіровоградський педагогічний університет, Вінницький 

педагогічний університет, Чернівецький національний університет).  

Кожна бібліотека несе відповідальність за аналітичний опис 8 

українських журналів. Кооперативний банк даних складають бібліографічні 

описи статей із 104 найменувань журналів (див. сайт ОУНБ ім. Д.Чижевського - 

розділ «ЦУКК», підрозділ «Учасники» 

http://library.kr.ua/cucc/members2014.html). При розподілі журналів за 

бібліотекою враховується профіль останньої. Оскільки кожен рік передплата 

періодики постійно варіюється, то і список журналів, за які відповідає кожна 

бібліотека, щорічно змінюється.  

Для надання методичної та практичної допомоги бібліотекам, які 

працюють в ЦУКК, на сайті ОУНБ ім. Д.Чижевського в розділі „ЦУКК (ресурс 

для бібліотекарів)” представлені „Рекомендації щодо аналітичного опису 

документів”, де наведені конкретні приклади електронного опису документів та 

„Правила створення бібліографічної анотації (Витяг з ГОСТ 7.9 – 95. Серед 

них: створювати аналітичні описи для всіх статей журналу; при формуванні 

описів, крім основних полів та розподілу описів за предметними заголовками, 

обов’язково вказувати ненормовані ключові слова; формувати коротку 

анотацію для кожної статті; у випадку опису статті-рецензії на книгу - 

заповнювати відповідне поле “Рецензія”; для персоналій, імена яких не вказані 

в заголовку статті - заповнювати окреме поле - “Персоналія”; при наявності 

бібліографії понад 3 джерела, обов’язково вказувати її та ін. ”. ). З 1 липня 2007 

року і по сьогоднішній день в Україні діє міждержавний стандарт ДСТУ 7.1: 

2006 „Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання”. 

 Крім того, у 2004, 2006, 2008 роках бібліотекою були проведені 

практикуми на тему „Використання нових технологій у спільній діяльності 

бібліотек щодо створення кооперативних каталогів провідних бібліотек 

області”. Треба зазначити, що протягом даного часу бібліографи відділу 

інформаційно-бібліографічного обслуговування, крім письмових консультацій, 

постійно надають практичні поради бібліотекарям, які приїжджають за 

консультаціями (як на рівні області, так і України). 

Створені описи вливаються в бази даних бібліотек-учасниць. Для обміну 

даними використовується формат ISO-2709 UNIMARC. Кожний учасник ЦУКК 

вносить свою частину даних до кооперативного каталогу на сервері 

Кіровоградської ОУНБ, після чого має право на отримання (перекачування) 

даних до власних електронних каталогів, вироблених іншими учасниками 
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ЦУКК. Вхід до ЦУКК та перекачування даних можливі тільки для 

авторизованих учасників. 

До речі, програмне забезпечення для проекту ЦУКК розроблене ІТ-

фахівцями Кіровоградської ОУНБ. Воно надає авторизований доступ до 

центрального сховища описів статей, належне зберігання, пошук та 

автоматичне сповіщення електронною поштою учасників проекту про 

надходження кожного опису журналу до центрального сховища ЦУКК. Для цієї 

роботи потрібен звичайний браузер та доступ до мережі Інтернет.  

За період часу (2000 - 2014 роки) список учасників ЦУКК постійно 

поповнюється, але бувають випадки й виходу з кооперації, хоча поодинокі. Так, 

в 2008 році бібліотека Маріупольського гуманітарного університету вийшла зі 

списку учасників, мотивуючи це специфікою опису періодичних видань 

вузівських бібліотек. Інші бібліотеки-учасники за досить великий період часу 

виробили єдиний підхід до предметизації. Завдяки цьому здійснюється 

уніфікація предметних рубрик і взагалі електронного опису періодичних 

видань. Дуже добре, що аналітичний опис журналів здійснюється з анотаціями, 

що дає користувачу змогу оцінити статтю. Позитивним є те, що, обмінюючись 

записами, бібліотекарі вчаться один у одного визначенню предметних рубрик, 

ключових слів тощо, змінюють свої погляди на ті чи інші позиції. 

Що стосується самого заповнення полів та підполів аналітичного опису 

системи ІРБІС, то нові версії дають можливість більш широкого та повного 

представлення статті, треба тільки вивчати технічні можливості.  

Звичайно, як і в будь-якій роботі мають місце певні недоліки. 

Трапляються випадки суто технічних помилок заповнення. Як приклад: в 

підполі „Видання, в якому опублікована стаття” не треба ставити пробіл перед 

назвою журналу, оскільки це вже буде помилкою і стаття піде зовсім в інше 

місце. На це нерідко просто не звертається увага. В даному випадку - це 

звичайна неуважність, але вона призводить до засмічування словників. Бувають 

випадки, коли замість розширення ініціалів автора (повного імені) стаття 

описується під ініціалом, тобто свідомо полегшується описання статті, тим 

самим порушуються бібліотечні стандарти аналітичного опису.  

Деякі бібліотеки-учасники не редагують свої матеріали і відправляють 

аналітичні описи журналів з граматичними помилками. 

Викликає особливе занепокоєння і те, що деякі бібліотеки дозволяють 

собі затримувати опис журналів, тому адміністрації ЦУКК доводиться 

втручатися в цей процес шляхом нагадування з конкретним переліком 

заборгованості відповідним бібліотекам.  
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Останнім часом виникає проблема з передплатою періодики у певних 

бібліотек-учасниць, що унеможливлює своєчасний опис раніше заявлених 

журналів. А це тягне за собою постійний перерозподіл журналів між 

бібліотеками та додаткові затрати часу. 

За 14 років роботи ЦУКК накопичив декілька десятків тисяч 

високоякісних бібліографічних описів журнальних статей. Сьогодні можна 

стверджувати, що в сховищі ЦУКК зберігається один із найпотужніших в 

Україні обсягів української національної бібліографії журнальних статей в 

електронній формі. На жаль, наші пропозиції провідним бібліотекам України 

приєднатись до цього ресурсу з метою розширення проекту до масштабів 

загальнонаціонального, так і не були почуті. Сподіваємось, що містечкові 

інтереси в майбутньому будуть відкинуті і бібліотеки України зможуть, 

подолавши технологічні розбіжності, об’єднатися у великому 

загальнонаціональному проекті на коритись національної української 

бібліографії. 

Для подальшого розвитку ЦУКК пропонується: 

-  залучення нових бібліотек-учасниць за рахунок бібліотечних 

установ різних типів, які використовують програмне забезпечення ІРБІС, або 

будь-яке інше програмне забезпечення, здатне імпортувати та експортувати 

бібліографічні записи в форматі UNINARC ISO-2709; 

-   розширення репертуару періодичних видань;  

-   удосконалення якості оброблених джерел інформації та 

поліпшення оперативності опису цих документів. 
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Конкурс „Сучасний бібліотекар-2” - шлях до здійснення 

мрій! 

 

 

Тетяна Овчаренко, 

провідний бібліотекар 

відділу каталогізування 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

 

В наш час перспективи розвитку бібліотек тісно 

пов’язані з новітніми технологіями, орієнтованими на 

підвищення якості та комфорту користувачів. Формат 

бібліотеки змінився, потік інформації збільшився. 

Інформацію на друкованих носіях потрібно поєднувати з 

електронними джерелами інформації, відповідно це 

потребує застосування сучасних технологій. Обсяги знань 

невпинно зростають і підлягають поширенню в просторі, 

відповідно і до бібліотекаря висуваються більші вимоги, він 

повинен йти в ногу з прогресом, слідкувати за новими досягненнями науки і 

техніки.  

З метою підготувати справжніх лідерів бібліотечної справи, дати їм 

необхідні навички для того, щоб їхні бібліотеки завжди залишалися місцем 

передових технологій, на початку 2014 року програма „Бібліоміст” оголосила 

про свій проект – Всеукраїнський конкурс „Сучасний бібліотекар-2”. Тож, 

кожен бібліотекар, який бажав отримати нову інформацію для особистого 

розвитку, щоб потім застосувати її в бібліотечному житті своєї бібліотеки, мав 

змогу долучитися до цього конкурсу.  

Потрапити до числа конкурсантів справа була не простою. Для початку 

кожен мав заповнити анкету, в якій розгорнуто відповів на такі питання як: своє 

бачення сучасної бібліотеки, про користь сучасних технологій в роботі сучасної 

бібліотеки, про те, як конкурсант планує отриманою інформацією ділитися, і з 

ким. Також потрібно було аргументувати своє бажання вчитися, описати 

готовність свого професійного розвитку та конкретно своєї бібліотеки. І тим, 

хто був найбільш переконливий у своїх відповідях, пощастило опинитися в 

числі учасників програми. 

У конкурсі взяли участь 16 областей України. В Кіровоградській області 

сформувалася група з 22 бібліотекарів, Серед яких 10 бібліотекарів - з обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського. Конкурс складався з 
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трьох раундів, два з яких проходили на базі нашої бібліотеки. Учасників 

розділили на дві підгрупи по 12 чоловік в кожній. Займалися ми по 4 години 

два рази на тиждень під керівництвом нашого професійного тренера Галини 

Нікітіної. Всі учасники нашої групи були старанні та наполегливі у навчанні, 

кожен як губка поглинав нові знання та навички. Успіхи нашої команди були 

помічені членами журі, і ми, майже, в повному складі дружньо перейшли до 

другого раунду. Другий тур був ще складнішим, але насиченість та 

різноманітність тем підігрівали нашу цікавість і ми з нетерпінням поспішали на 

заняття. 

Наполеглива праця, поглиблене освоєння різноманітних програм та 

виконання домашніх завдань протягом 5 місяців принесли свої результати. Ми 

відкрили для себе всі можливості платформи Google, навчилися створювати 

блоги на Blogger, працювати в праграмах Infogram, MapBox, Audacity, Gimp, 

Inkscape. Познайомилися з основами мови HTML та застосуванням CSS, і, 

навіть, спробували самі писати сайти. Фінальним завданням після другого 

раунду було створити свою цифрову історію. І цьому ми також навчалися на 

тренінгах проекту „Сучасний бібліотекар-2”: від написання сценарію з 

розкадровкою до зйомки відео та його монтажу у Кіностудії Windows. 

Результат навчання нашої групи був приголомшливий - у порівнянні з 

іншими областями України, шість учасників з двадцяти двох потрапили до 

третього фінального раунду Всеукраїнського конкурсу „Сучасний бібліотекар-

2” і увійшли до 30 найкращих сучасних бібліотекарів України. 

Рівно 11 днів ми, учасники третього туру, проживали та навчалися в еко-

готелі „Краків”, що поблизу м. Києва, де освоювали нові знання, отримували 

цікаві враження та ділилися своїми емоціями. Наш графік навчання був досить 

насичений, з 8.00 години ранку і до 23.00 ми працювали в шаленому темпі. Але 

скаржитися на втому нам не доводилося, бо надзвичайно цікавими, правильно 

продуманими та різноманітними були форми занять: від лекційного матеріалу 

до оригінальних практичних занять та „мозкових штурмів”. А в перервах між 

заняттями ми завжди знаходили час для корисного відпочинку: піжама паті, 

психологічні занурення „Двіжухі”, вечірні кінозали. І все це - завдяки плідній 

роботі компетентних тренерів Олександра Шлеєнкова і Любові Квасюк, саме 

вони відповідали за організацію всього нашого навчального процесу. 

За ці дні навчання, ми отримали просто безцінні знання, перетворились на 

справжніх професіоналів. Вже наприкінці курсу могли з легкістю скласти 

конфігурацію для різних типів комп’ютера, встановлювати спеціальне 

програмне забезпечення для створення віртуальних машин, зробити макет 

оригінальної футболки та власну візитівку в програмі Scribus. Познайомившись 
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з програмою Lync, ми дізналися, як без труднощів провести вебінар, також 

відкрили для себе секрети успішної Storytelling, більш детальніше вивчали 

Audacity. З великим нетерпінням кожен учасник чекав тренінгу від Людмили 

Руденко-Кардаш, яка поділилася з нами важливими методами і ключовими 

повідомленнями для проведення успішного тренінгу. Ця інформація для нас, як 

для майбутніх тренерів, була дуже важливою. Відразу ж ми мали змогу 

застосувати свої знання на практиці, з допомогою рольових ігор під її 

керівництвом. Також вивчали тему візуалізації даних з Романом Кульчицьким. 

Тренер, аналізуючи наші роботи з інфографіки, розповідав, яких потрібно 

дотримуватися правил в роботі з даними, щоб все виглядало зрозуміло і 

естетично. А Сергій Шагоферов більш детальніше навчав нас працювати в 

програмі Inkscape, та допомагав розробляти логотипи для „Ярмарки 

бібліотечних інновацій”. 

Був у нашому розкладі і один виїзний день. Ми побували у Smart café 

bibliotech, яке є фактично конкурентом звичайним бібліотекам. Там 

пропонуються такі ж послуги, але воно більш сучасно обладнане, тут 

гармонійно поєднуються книги, іграшки, чай, кава, цукерки. Після екскурсії в 

Smart cаfе ми переїхали до головного тренінгового центру для бібліотекарів, де 

Олександр Шлеєнков ознайомив нас з усіма можливостями використання 

інтерактивної дошки.  

Фінальним нашим завданням було створення відео про те, як ми провели 

всі 11 днів навчання – заключний раунд конкурсу. Тут фантазія учасниць могла 

„розгулятися”, обмежень не було ніяких. А результати роботи кожної групи ми 

переглядали в святковий „випускний” день. На святі нам вручали сертифікати, 

які засвідчували, що ми є фіналістами проекту „Сучасний бібліотекар-2”, і 

завершили курс навчання (200 годин) з сучасних інформаційних технологій, 

бібліотечної справи та лідерства. 

Найбільш відповідальним для кожного з нас стало завдання - підготувати 

міні-тренінг за вибраною учасником темою для „Національного Ярмарку 

бібліотечних інновацій”, який відбувся 24 липня у м. Києві на НСК 

„Олімпійський”. Як справжні фахівці, випускники програми «Сучасний 

бібліотекар - 2» впоралися з завданням без проблем, успішно провели майстер-

класи на секції ІТ-експрес, де представили сучасні новітні програми та сервіси 

Інтернету. Саме тут ми мали змогу дебютувати в ролі професійних тренерів, та 

розказати і показати те, чому самі навчилися. 

Звичайно, що проект „Сучасний бібліотекар-2” для кожного учасника 

відіграв важливу роль, всі ми отримали безцінні знання. Крім уміння 

використовувати інформаційні технології, проект навчив нас працювати в 
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команді, сприймати критику, домовлятися з людьми з різними поглядами задля 

досягнення своєї мети. Довіритися лідеру або, навпаки, брати на себе 

відповідальність – в залежності від обставин. Неодмінно всі ці набуті знання та 

навички кожен зможе використати на практиці в своїх бібліотеках. Тепер з 

впевненістю можна сказати: успішне майбутнє в бібліотек є, і воно - в надійних 

руках! 
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Матеріально – технічні ресурси бібліотек області для 

забезпечення обслуговування користувачів 

 

Марія Охріменко, 

головний бібліотекар  

науково-методичного відділу  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського  

Заслужений працівник культури України 

  

 Бібліотеки України, як і бібліотеки інших країн 

світу, є основними накопичувачами, зберігачами і 

поширювачами знань, зафіксованих у друкованих 

джерелах та інших носіях інформації. Але найважливішим 

завданням бібліотек, згідно із Законом України «Про 

бібліотеку і бібліотечну справу», є реалізація прав 

громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення 

загальної доступності до інформації та культурних 

цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в 

тимчасове користування громадянам. Для забезпечення виконання цього 

важливого завдання бібліотеки повинні постійно вдосконалюватись. Адже 

сучасний стан розвитку бібліотек характеризується зміною пріоритетів їхньої 

діяльності. До традиційних завдань збереження фондів додаються функції 

інформаційних центрів.  

 Важливими складовими ресурсів бібліотек стають електронні ресурси, 

зокрема ті, що доступні через світову мережу Інтернет. Сучасна публічна 

бібліотека покликана надавати громадянам доступ до Інтернет та 

інформаційних технологій, вчити їх ефективно використовувати.  

 Ще у 2007 році Законом України від 09.01.2007 № 537-V були 

затверджені «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007 – 2015 роки». В них, серед основних напрямів розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, визначено: «…забезпечення вільного доступу населення 

до телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет; створення 

загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів…; створення умов для 

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності усіх верств 

населення…» тощо. 

 Для інформатизації бібліотек області особливе значення мали проекти, 

які розроблялися з метою отримання грантів. В результаті реалізації проектів 

було придбано техніку, програмне забезпечення; створено електронну пошту в 
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бібліотеках; здійснено підключення до Інтернет; оплачені послуги провайдерів; 

надано допомогу у створенні веб-сайтів; здійснено навчання бібліотекарів та 

користувачів. 

 Таким проектом для Кіровоградської області став проект «Мережа 

громадянської освіти», підтриманий Національним Фондом Демократії США. 

Реалізація проекту розпочалася ще в 2001 році. Протягом 10 років громадська 

організація ОЖІС спільно з ОУНБ ім. Д.Чижевського створили 25 

інформаційно - ресурсних центрів (далі ІРЦ) на базі всіх центральних 

районних/міських бібліотек області та стали їх невід’ємною частиною. 

Бібліотеки отримали комп’ютери та оплату Інтернет, навчалися комп’ютерній 

грамотності та навчали цьому своїх користувачів, здійснювали весь спектр 

послуг для задоволення інформаційних потреб користувачів. 

 Для інформатизації публічних бібліотек України мав неабияке значення 

проект «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)» Посольства США, а 

також програма LATP ( Програма розширення доступу та навчань в Інтернеті), 

яку реалізував ІREX. Протягом 2001 – 2010 рр. було відкрито 143 Інтернет - 

центри в усіх регіонах України, здійснювалось навчання бібліотекарів і читачів. 

 У 2003 році Олександрійська МЦБС виграла цей проект і отримала 11 

комп’ютерів. Інтернет – центр для навчання було відкрито на базі юнацької 

бібліотеки. Проект мав своє продовження – у 2010 було отримано ще 3 

комп’ютери..  

 У 2010 році в Україні розпочався проект « Глобальні бібліотеки» за 

фінансової підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс, який реалізується під 

назвою « Бібліоміст». Початку реалізації проекту передувало проведення в усіх 

регіонах дослідження «Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян 

до інформаційних технологій та Інтернету», в результаті якого було отримано 

дані щодо стану готовності книгозбірень і бібліотечного персоналу до активних 

дій з інформатизації.  

 Відповідно до даних цього дослідження в Кіровоградській області на 

1.01.2008 року нараховувалось 588 бібліотек, з них 476 – в сільській місцевості. 

Значна більшість приміщень (85,2%), де були розташовані бібліотеки, належали 

до комунальної власності, 14,8% бібліотек знаходились в орендованих 

приміщеннях, що значно збільшувало ризики позбавлення їх приміщень 

внаслідок припинення терміну договору оренди. Дослідженням був 

відзначений незадовільний стан приміщень: 22,6% бібліотек потребували 

капітального ремонту, майже 50% бібліотек, особливо в сільській місцевості, не 

опалювалась. Близько 72% бібліотек потребували модернізації мережі 

електропостачання, а наявні охоронні системи мали тільки 6% бібліотек, в 
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основному – центральні районні та міські. Трохи краще становище з 

обладнанням бібліотек сучасними засобами протипожежної охорони – 23%. 

 Що стосується наявного зручного доступу до бібліотек для людей з 

особливими потребами, слід зазначити, що в області не існує жодної бібліотеки, 

яка б була повністю пристосована для бібліотечного обслуговування такої 

категорії користувачів. Тільки деякі центральні районні бібліотеки (Долинська 

та Онуфріївська) зробили перші кроки на цьому шляху. 

 Вивчення комп’ютерного парку показало, що на той період 46 (7,8%) 

бібліотек, від загальної кількості бібліотек області, мали 97 одиниць 

комп’ютерної техніки, у т.ч. по одному комп’ютеру - в сільських бібліотеках 

Гайворонського та Петрівського районів. Найбільш комп’ютеризовані були 

бібліотеки міст Олексанрії - 24, Кірововограда – 19, Світловодська – 7, по 4 в 

Гайворонському і Петрівському районах. Середня кількість комп’ютерів на 

одну бібліотеку в області складала – 0,2. Загальна кількість комп’ютерів для 

використання користувачами – 54 (55,6%) від загальної кількості комп’ютерів. 

В середньому у бібліотеках було виділено для користувачів по 1 комп’ютеру, з 

них в міських – по 2.  

 За дослідженням 28 бібліотек (4%) були підключені до мережі Інтернет. 

Кількість комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, – 59 (60,8%) від 

загальної кількості комп’ютерів. На той час жодна з сільських бібліотеках не 

мала підключення до мережі Інтернет. 

 Електронні адреси мали 21 центральні районні/ міські бібліотеки. Не 

мали електронних адрес Знам’янська, Компаніївська,Ульяновська та 

Устинівська районні бібліотеки. 17 ЦРБ та ЦМБ області мали власні веб-сайти.  

Відповідно до даних дослідження загальна кількість бібліотечних 

працівників налічує 970 осіб, з них 23,3% - мають вищу освіту, 67% - базову 

вищу, з них- 58% бібліотечну.  

 Розвиток інформаційних технологій суттєво вплинув на всі традиційні 

функціональні системи бібліотек: комплектування, обробку документів, 

методичну та краєзнавчу діяльність, обслуговування користувачів тощо. 

 Застосування нових інформаційних технологій у бібліотечно – 

інформаційних процесах, створення електронних каталогів, електронна 

доставка документів, он – лайнові ресурси – це лише невеликий перелік 

позитивних змін, що характеризують нову реальність, у якій функціонують 

сучасні бібліотеки. 

 В той же час стан інформатизації, матеріально - технічна база кожної 

публічної бібліотеки області перебувають на різних рівнях розвитку і мають 
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відповідні особливості та проблеми. Це й стало приводом для проведення 

чергового регіонального дослідження. 

 Мета і завдання дослідження  

 Мета дослідження – вивчення сучасного стану матеріально – технічних 

ресурсів області для забезпечення обслуговування користувачів.  

 Завдання дослідження:  

1. Аналіз сучасного стану та динаміка у часі (порівняно з 

результатами дослідження «Публічні бібліотеки України як місце 

доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету» (2008):  

- матеріально – технічний стан публічних бібліотек області;  

- комп’ютерного парку, програмно – технічних засобів 

автоматизації бібліотечних процесів бібліотек області;  

- доступу до мережі Інтернет;  

- наявності веб – сайтів у бібліотеках;  

- використання каналів зв’язку в бібліотеках; 

- кадровий склад бібліотечних працівників, наявність 

програмістів, системних адміністраторів ; 

- послуг, що надаються з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

 Учасники дослідження  

Публічні бібліотеки Кіровоградської області 

 Етапи дослідження 

 I етап – розробка програми та методики дослідження. 

 II етап – збір даних в регіонах. 

 III етап – узагальнення даних по області. 

 Методика дослідження  

Вирішення поставлених у дослідженні завдань передбачає 

застосування: 

- анкетування;  

- статистичного методу збору даних; 

- аналіз статистичних даних; 

-  узагальнення результатів. 

 В дослідженні взяли участь 25 центральних районних та міських 

бібліотек області. За даними дослідження на 1.01. 2014 року мережа бібліотек 

області нараховувала 575 закладів, що на 13 бібліотек менше у порівнянні з 

дослідженням, яке проводилось у 2008 році. За цей період зменшилась кількість 

бібліотек у Вільшанському (1), Долинському (2), Кіровоградському (1), 

Онуфріївському (4), Петрівському (5), м. Олександрії (1). Кількість бібліотек в 
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основному зменшувалась за рахунок закриття сільських бібліотек і на 1.01.2014 

року мережа сільських бібліотек складала 465 закладів (- 11). Відповідно 

зменшилась і кількість користувачів – 375,2 тис.осіб (439,5), в сільських 

бібліотеках – 183,8 (225,9) тис. осіб.  

 Останнє дослідження засвідчило, що переважна кількість бібліотек  

( до 65%) обслуговують читачів від 24 до 48 годин на тиждень. Варто 

зауважити, що години роботи бібліотек не завжди є зручними для читачів. У 

переважній більшості випадків вони збігаються з робочими годинами більшості 

підприємств, установ і організацій, а також з годинами роботи навчальних 

закладів.  

 Складовими бібліотечно – інформаційних ресурсів є бібліотечні фонди - 

масиви документів на різних видах носіїв інформації. На даний час традиційні 

інформаційні ресурси на паперових носіях складають основу бібліотечних 

фондів, завдяки яким здійснюється задоволення інформаційних потреб 

користувачів бібліотек. В порівнянні з минулим дослідженням бібліотечний 

фонд бібліотек області зменшився на 1019,02 тис.прим. і на 1.01.2014 року 

складає 6665,06 тис.прим. 

 Результати дослідження матеріально-технічного стану бібліотек дають 

змогу зробити висновок, що в окремих будівлях розміщено тільки 8,3% 

бібліотек від загальної кількості. В основному - це ЦРБ та ЦМБ Вільшанського, 

Голованівського, Добровеличківського, Маловисківського, Новгородківського, 

Новоархангельського, Новомиргородського, Олександрівського, 

Онуфріївського районів. Решта бібліотек займають частину будівлі чи 

знаходяться в одній будівлі з іншими закладами культури або ж займають 

перші поверхи житлових будинків. 

 Дослідження показало, що більшість приміщень, де розташовані 

бібліотеки, перебувають у комунальній власності - 458 (79,6%) від загальної 

кількості, 117 ( 20,4%) бібліотек розташовані в орендованих приміщеннях. За 

результатами опитування в порівнянні з минулим дослідженням покращився 

стан будівель, в яких знаходяться бібліотеки. Так, капітального ремонту 

потребують тільки 10% бібліотек, замість 22,6% в 2007році. 37,9% - 

потребують косметичного ремонту, переважно - це бібліотеки, які знаходяться 

в сільській місцевості, аварійних приміщень немає. Протягом останніх років 

здійснено капітальні ремонти Добровеличківської районної бібліотеки для 

дорослих та районної бібліотеки для дітей, Бобринецької районної бібліотеки 

для дорослих, Новоукраїнської районної бібліотеки для дітей, Первозванівської 

та Федорівської сільських бібліотек Кіровоградського району, бібліотеки – філії 

№5 Кіровоградської МЦБС. Відремонтовано багато приміщень бібліотек у 
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Бобринецькому, Голованівському, Долинському, Знам’янському, 

Компаніївському, Маловисківському, Новгородківському, 

Новоархангельському, Олександрівському, Петрівському районах. Тільки у 

2013 році відремонтовано 53 бібліотеки. Близько 70% бібліотек опалюється в 

зимовий період. 

 За даними опитування значно покращилась мережа електропостачання. 

Потребують модифікаціїї цієї мережі 29,9% бібліотек: 9 ЦРБ та 163 сільські 

бібліотеки. 

 18% бібліотек області під час опитування надали інформацію про 

наявність зручного доступу для людей з особливими потребам, 15% мають 

частковий зручний доступ. Слід зазначити, що навіть ті бібліотеки, які мають 

пандуси, вони не завжди відповідають сучасним вимогам. 

 До 12% бібліотек області обладнані (повністю або частково) сучасними 

зручними меблями. В основному - це ЦРБ та ЦМБ. Незначна кількість 

сільських бібліотек (41) сучасними меблями обладнані частково. Переважно, це 

бібліотеки - учасниці програми «Бібліоміст». 

 Як показало анкетування поліпшився стан охоронних систем бібліотек. 

Так, 57% ЦРБ та ЦМБ повністю або частково оснащені охоронними системами. 

В сільських бібліотеках цей показник значно нижчий і дорівнює 18%. Більшість 

з них мають переважно грати на вікнах і дверях. 

 Сучасними засобами протипожежної охорони найкраще оснащені 

центральні районі та міські бібліотеки, покращився показник і у сільських 

бібліотек – 51% від загальної кількості сільських бібліотек обладнані 

сучасними засобами протипожежної охорони. 

Матеріали дослідження дозволили зробити висновок, що у порівнянні з 

дослідженням 2008 року значно покращилась інформатизація бібліотек області. 

Особливо вона активізувалась у сільській місцевості, завдяки участі бібліотек у 

реалізації Всеукраїнської Програми «Бібліоміст». Так, на 1.01. 2014 загальна 

кількість комп’ютерної техніки у бібліотеках області становить 494 ( у 2008р. - 

97) одиниці, в тому числі 144 (2 в 2008р.) – в сільських бібліотеках. Таким 

чином, за сім років комп’ютерний парк області зріс на 397 одиниць, у тому 

числі в сільських бібліотеках – на 142 одиниці. Найбільша кількість 

комп’ютерів в Олександрівському – 41, Олександрійському – 27, Долинському 

– 27, Маловисківському – 23, Гайворонському – 22, Голованівському – 22, 

Новоукраїнському – 22 районах, у містах - Кіровограді – 92, Олександрії – 75. 

Найменше – у Знам’янському – 4, Компаніївському – 3, Устинівському – 3 

районах. 

Кількість бібліотек, які мають комп’ютери: 
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 Олександрівський район -13 бібліотек з 27 бібліотек (48%); 

Долинський район -12 бібліотек з 21 (57%); 

Олександрійський район -11 з 33 (33%); 

Новоукраїнський район-10 бібліотек з 34 (29%); 

Голованівський район - 8 з 31(26%); 

Добровеличківський район - 8 з 29 (28%) 

Маловисківський район - 8 з 25 ( 32%); 

Новомиргородський район – 7 з 28 ( 25%). 

 

Середня кількість комп’ютерів на одну бібліотеку дорівнює 0,9 (у 2008р.-

0,2). 

378 (76,5%) від загальної кількості комп’ютерів виділена бібліотеками 

для використання читачами. 

 Аналіз даних свідчить, що найбільшу кількість робочих станцій з 

Інтернетом для читачів пропонують у районах: Гайворонському – 18, 

Голованівському – 13, Долинському – 24, Олексанрівському – 30, 

Олександрійському – 24, Маловисківському – 15, містах: Кіровограді – 75, 

Олександрії – 34. В середньому на одну бібліотеку для читачів припадає 0,6 

комп’ютери. 

У Бобринецькому, Кіровоградському, Онуфріїському, Новгордківському 

районах та місті Кіровограді установлені спеціальні пристрої для людей з 

обмеженнями зору. 

 Із загальної кількості бібліотек області 28,1% мають комп’ютерну 

техніку, що на 20, 3% більше в порівнянні з дослідженням 2008 року, у тому 

числі 84(18%) - у сільській місцевості ( на 16% більше, ніж у 2008 році). 

 Доступ до мережі Інтернет мають 126 публічних бібліотек, або 21% від 

загальної кількості бібліотек, що на 16,3% більше, ніж у 2008 році, у тому числі 

: всі центральні районні (міські) бібліотеки та 49 (або 11%) – у сільській 

місцевості. 

 Найбільше бібліотек, підключених до мережі Інтернет, у Долинському 

(9), Маловисківському, Новоукраїнському, Олександрійському (7), 

Олексанрівському (11). У міських ЦБС доступ до мережі мають: Знам’янська – 

3, Кіровоградська – 18, Олександрійська – 9, Світловодська – 6. 

Тут доречно зазначити роль проекту « Організація нових бібліотечних 

послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» за Всеукраїнською 

програмою «Бібліоміст». Завдяки цьому проекту у 13 регіонах області 

(Бобринецькому – 3, Гайворонському – 3, Голованівському –6, Долинському – 

6, Кіровоградському – 4, Маловисківському – 4, Новоукраїнкому – 7, 
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Олександрівському – 11, Олександрійському –6, Петрівському – районах та 

містах Кіровограді – 9, Олександрії –9, Світловодську – 4) створено 74 

Інтернет-центри (або 12,8% від загальної кількості бібліотек), з них 35 – у 

сільській місцевості. 

 Отримано 227 одиниць комп’ютерної техніки, 47 принтерів, 47 сканерів, 

20 багатофункціональних пристроїв. В рамках проекту здійснювалось навчання 

бібліотечного персоналу області. 

 Вирішення проблем інформатизації вимагає дотримання певних 

санітарно-гігієнічних норм щодо умов експлуатації комп’ютерної техніки в 

кожній бібліотеці. Дослідження дозволило виявити, що умови усіх центральних 

районних/міських бібліотек відповідають санітарно - гігієнічним нормам 

(освітлення, площа і об’єм приміщень на одну робочу станцію), що стосується 

сільських бібліотек, то тільки 50% бібліотек відповідають цим нормам.  

 За даними опитування 33 (5,7% від загальної кількості бібліотек) 

бібліотеки області мають власні веб-сайти, в тому числі 5 – сільських бібліотек. 

У порівнянні з попереднім дослідженням кількість бібліотечних сайтів 

збільшилась на 16 одиниць. 

Адресу електронної пошти мають 140 (24,3%) бібліотек, у тому числі 43 - 

сільських бібліотек. У порівнянні з 2008 роком кількість бібліотек, що мають 

електронні адреси, збільшилась на 119. 

Як показало останнє дослідження, загальна кількість бібліотечних 

працівників налічує 899 осіб, із них на повну ставку працює 510 осіб, що 

становить 56,7% від загальної кількості. Найбільша кількість бібліотечних 

працівників у Новоукраїнському (51), Кіровоградському (50), 

Олександрійському (50), Бобринецькому (46), Добровеличківському (42), 

Новомиргородському (42) районах, місті Кіровограді (75). Найменше – в 

Онуфріївському (20), Світловодському (19) районах, місті Знам’янка (16). 

 Кількість працівників бібліотек у порівнянні з 2008 роком зменшилась на 

71 особу.  

За віковим складом бібліотечні працівники області розподілені таким 

чином: 

віком від 35 до 55 років – 69,1%, понад 55 років – 15,3%. Отже, переважна 

кількість бібліотечних працівників – люди від 35 до 55 років. По регіонах ця 

вікова категорія є домінуючою.  

 Наймолодший бібліотечний колектив в Олександрійській РЦБС – 36% 

працівників віком до 35років. 
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Відповідно до результатів дослідження 73,7% бібліотечних працівників 

мають фахову освіту, з них 52,75 – базову вищу фахову освіту та 21% - вищу 

фахову освіту. Не мають фахової освіти 24,5% бібліотечних працівників. 

Матеріали дослідження дозволили зробити висновок, що загальна 

кількість бібліотечних працівників, які володіють навичками роботи на 

комп’ютері, - 597 осіб (66,4% від загальної чисельності бібліотечних 

працівників). Серед них в ЦРБ, ЦМБ – 90% працівників володіють навичками 

роботи на комп’ютері. 

За даними анкетування загальна кількість бібліотекарів, які підвищили 

свій фаховий рівень у 2013 році, становить 190 працівників (21,1% від загальної 

чисельності), з них працівників сільських бібліотек – 79 осіб (6,1% від загальної 

кількості працівників сільських бібліотек).  

12 бібліотек (2% від загальної кількості), зокрема, Гайворонська, 

Голованівська, Добровеличківська, Долинська, Кіровоградська, Компаніївска, 

Маловисківська, Олександрійська, Новоархангельська районні, Кіровоградська, 

Олександрійська, Світловодська міські бібліотеки мають у своєму штаті 

посади, пов’язані з інформаційними технологіями. 

Результати дослідження. 

Загальна кількість публічних бібліотек області, що взяли участь у 

дослідженні - 25 (ЦРБ та ЦМБ).  

Спираючись на результати дослідження «Матеріально-технічні ресурси 

бібліотек області для забезпечення обслуговування користувачів» можна 

зробити висновки про те, що в порівнянні з аналогічним дослідженням, 

проведеним у 2008 році, значно покращилась матеріально- технічна база 

публічних бібліотек області: 

- покращився стан будівель в яких знаходяться бібліотеки: протягом 

останніх років відремонтовано понад 30% бібліотек (зроблено капітальні та 

косметичні ремонти); 

- близько 70% бібліотек опалюються в зимовий період; 

- покращилась мережа електропостачання; 

- поліпшився стан охоронних систем: 57% ЦРБ та ЦМБ повністю або 

частково оснащені охоронними системами, близько18% сільських бібліотек 

мають грати на вікнах та дверях; 

- сучасними протипожежними засобами оснащені понад 50% 

бібліотек; 

- завдяки проектній діяльності значно активізувалась робота з 

інформатизації бібліотек, особливо сільських; комп’ютерний парк в 
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бібліотеках області зріс у порівнянні з 2008 роком на 397 одиниць, у тому 

числі в сільських бібліотеках - на 142 одиниці; 

- 28,% бібліотек області мають комп’ютерну техніку, що на 20,3% 

більше ніж у 2008 році; 

-  доступ до мережі Інтернет має 21% бібліотек області, що на 16,3% 

більше порівнюючи з 2008 роком;  

-  для користувачів у бібліотеках створено 60 зон WI-FI; 

-  5,7% бібліотек області мають власні веб-сайти, кількість сайтів 

збільшилась на 2,9%; 

- 24,3% бібліотек мають електронну пошту, що на 21,2% більше, ніж 

у 2008 році; 

- 66,4% бібліотечних працівників області володіють навичками 

роботи на комп’ютері, на 47% більше у порівнянні з 2008 роком.  

Але, в діяльності бібліотек області залишається чимало проблем, які 

впливають на якість надання бібліотечних послуг місцевим громадам. 

Проблеми, пов’язані із забезпеченням матеріально-технічної бази, 

залишаються актуальними для всіх бібліотек області.  

57 бібліотек (10 %), у т.ч. 40 (8,6 %) - у сільській місцевості потребують 

капітального ремонту. 

 Не опалюються 116 бібліотек області (20%). Найбільше таких 

бібліотек у Голованівському (11 з 31), Добровеличківському (15 з 29), 

Кіровоградському (16 із 43), Компаніївському ( 17 з 21), Новоархангельському 

(19 з 25), Новомиргородському ( 8 з 28), Устинівському (13 з 20). 

Ще залишається  низьким рівень інформатизації бібліотек, що 

перешкоджає реалізації прав населення на отримання послуг з використанням 

інформаційних технологій. 

У Компаніївському та Ульяновському районах немає жодної сільської 

бібліотеки, які б мали комп’ютери та доступ до Інтернет. Лише по 1 бібліотеці, 

які мають комп’ютери та доступ до Інтернет - в Гайворонському, 

Новоархангельському, Онуфріївському, Устинівському районах.  

Низький відсоток бібліотек області мають комп’ютерну техніку 

( 29,4%) та доступ до мережі Інтернет (22%). 

 

Не вирішене до наступного часу питання 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. 
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У режимі вимушеної неповної зайнятості працюють 19 бібліотекарів 

Вільшанського, 39 - Кіровоградського, 2 - Олександрівського, 2 - 

Новоукраїнського, 13 - Новоархангельського районів.  

Скорочений режим роботи бібліотек впливає на якість надання 

бібліотечних послуг населенню, виконання основних планових показників. 

Незадовільне фінансування діяльності бібліотек з місцевого бюджету для 

забезпечення їх функціонування та надання сучасних якісних послуг.  

 Для покращення матеріально-технічного стану бібліотек необхідні такі 

організаційні заходи: 

- організація безперервної освіти бібліотечних працівників з 

освоєння новітніх технологій; 

- інформатизація бібліотек області, придбання комп’ютерної 

техніки з відповідним програмним забезпеченням, підключення до 

мережі Інтернет, створення власних електронних ресурсів; 

- розвиток проектної діяльності бібліотек; 

- формування комфортного простору бібліотеки з метою 

якісного бібліотечного обслуговування користувачів. 
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Бібліотечні фонди 
 

Бібліотечні фонди: формування і використання у бібліотеках 

області  

 

Любов Дубина, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім..Д.І.Чижевського 

 

  

Бібліотечні фонди є важливим, культурним, науковим, 

освітнім та інформаційним надбанням країни, спрямованим 

на задоволення читацького попиту, реалізацію прав 

громадян на доступ до інформації. Сьогодні публічна 

бібліотека забезпечує доступ до широкого діапазону 

документів на різних носіях: книги, періодика, електронні 

документи, бази даних Інтернет. 

Робота з бібліотечним фондом спрямована на 

формування якісного інформаційного ресурсу, забезпечення його активного 

використання та зберігання. 

В останні роки спостерігається стійка тенденція до зменшення 

інформаційного потенціалу бібліотек. Обсяг загального об’єму фонду щорічно 

зменшується у середньому на 175,5 тис. прим.. Найбільше вилучення за 

останніх 5 років було у 2011 році – 229,02 тис. прим, найменше у 2012 році – 

136,30 тис. прим. Зменшення кількості бібліотечних фондів відбувається у 

зв’язку з постійним вилученням із фондів застарілої та зношеної літератури, 

обмеженим фінансуванням із бюджетних асигнувань на поповнення 

бібліотечних фондів.  

Сукупний бібліотечний фонд області на 01.01.2014 р. складає 7741,72 

тис. прим. документів, у т.ч. у бібліотеках сільської місцевості - 4045,64 тис. 

прим. документів. Загальний бібліотечний фонд скоротився на 163,22 тис. 

прим., у т. ч. у бібліотеках сільської місцевості - на 74,1 тис. прим. документів. 

Фонди бібліотек для дітей становлять 659,16 тис. прим., які зменшились 

на 9,32 тис. прим. у порівнянні з минулим роком.  
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Всього по області 

в тому числі 

обласні бібліотеки 

публічні бібліотеки 

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

2012 2013 

2012-

2013 2012 2013 

2

012-

2013 2012 2013 

2012-

2013 2012 2013 

2

2012-

2013 

фонд 

тис. 

прим. 
7904,9

4 

 

7741,7

2 

 

 

163,2

2 

1074,0

3 

1076,6

6 

+

 2,63 

6830,9

1 

6665,0

6 

-

165,8

5 

4119,7

4 

4045,6

4 

-

 74,1 

надійшл

о 
109,5

5 111,81 

+ 

2,26 18,96 17,13 

-

 1,83 90,59 94,68 

+ 

4,09 47,19 38,59 

-

 8,6 

вибуло 
245,8

5 275,03 

+ 

29,18 13,5 14,50 

+

 1,0 232,35 260,53 28,18 106,42 112,69 

+

 6,27 

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

читан. 19 19  20 19 

-

 1 19 19  20 19 

-

1 

книг. 

кор. 18 18  16 16  18 18  22 22  

 

За видовим складом бібліотечний фонд становить: книги – 94,7%, 

періодичні видання – 5,1%, аудіовізуальні та електронні видання – 0,2%. 

Порівняно з 2012 роком зменшилась кількість книг, аудіовізуальних видань, але 

зросла кількість періодичних та електронних видань. 

Бібліотечний фонд документів державною мовою складає – 43,4%, 

російською – 55,9%, іноземними мовами – 0,6%. В порівнянні з минулим роком 

спостерігається незначне збільшення кількості документів українською мовою. 

До стандартних характеристик фонду публічної бібліотеки відносяться 

доцільний обсяг, який відповідає потребам громадян, планомірне і 

систематичне оновлення. Величина фонду залежить від реальних потреб 

місцевих жителів, місця і ролі конкретної бібліотеки, наявності поблизу інших 

бібліотек, доступу до зовнішніх ресурсів, фінансових можливостей та ін. 

Бібліотекар повинен реагувати на факт старіння як самих документів так і на 

інформацію, яка міститься в цих документах.  

Загальне надходження нових документів до бібліотек області становить 

111,81 тис. прим. документів, у т. ч. до обласних бібліотек - 17,13 тис. прим., до 

бібліотек області - 94,68 тис. прим., у т.ч. до сільських бібліотек – 38,59 тис. 

прим. документів. Надходження документів до бібліотек для дітей становить 

20,77 тис. прим.  
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У порівнянні з минулим роком значне збільшення надходження 

документів відбулося до дитячих бібліотек – на 11,07 тис. прим. Але це 

пов’язано з передачею фонду Помічнянської міської бібліотеки №2 до дитячої 

міської бібліотеки. Зменшилось надходження документів до обласних бібліотек 

– на 1,83 тис. прим. та до сільських бібліотек – на 8,6 тис. прим. 

Нові надходження становлять: книги - 72,4%, періодичні видання – 

27,3%, аудіовізуальні та електронні видання – 0,3%. 

В середньому 1 бібліотека області отримала 193 примірники, 1 бібліотека 

регіону – 145 прим., у т.ч. у сільська бібліотека – 83 прим. У порівнянні з 

минулим роком цей показник на 17-18 прим. відповідно менший у бібліотеках 

області. Дані показники не відповідають мінімальним нормам комплектування 

кожного типу бібліотек, які визначені Програмою поповнення бібліотечних 

фондів України. 

Високі показники надходження документів отримали з розрахунку на 1 

бібліотеку у всіх міських ЦБС – понад 260 прим., у м.Олександрії – 602 прим., у 

Маловисківському районі – 235 прим., в Олександрійському районі – 185 прим., 

у Гайворонському, Новоукраїнському, Олександрівському районах – по 164 

прим. 

Слід звернути увагу на пошук альтернативних джерел комплектування 

бібліотекам, які мають низькі показники надходження, а саме у Знам’янському 

районі – 38 прим., у Вільшанському, Компаніївському, Устинівському районах 

– по 67 прим., у Бобринецькому, Новгородківському, Світловодському районах 

– по 96 прим.  

За рахунок коштів сільських рад придбана література для сільських 

бібліотек Долинського району: Братолюбівської (77 прим.), Іванівської (132 

прим.); Новоархангельського району: Кам’янецької (46 прим.), Небелівської (68 

прим.), Підвисоцької (57 прим.), Ятранської (67 прим.); Олександрівського 

району: Бовтиської (122 прим.), Підлісненської (33 прим.). 

З метою поповнення бібліотечних фондів у бібліотеках області 

проводилась акція „Подаруй бібліотеці книгу”. Активну участь в ній брали 

бібліотеки Кіровоградської міської ЦБС: центральна бібліотека, філії №2, 6, 11, 

Єлисаветградківська міська тасільські бібілотеки Олександрівського району: 

Цвітненська, Бірківська, Несватківська, Підлісненська, Розумівська та 

Михайлівська. 

Бібліотеки Олександрійської міської ЦБС проводили рекламні акції: 

„Бібліотечна карусель збирає друзів”, „Моя бібліотека! Ти - мудрість всіх 

віків”, „Бібліотечний серпантин”, „Храм знань запрошує”. В дарунок в рамках 

акцій заклади отримали 379 прим. Під час зустрічі з поетами та письменниками 
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С.В.Гутнєвой, Л.Б.Маруфой, Н.Костіной, Г.Г.Бурдовой, братами Капрановими 

бібліотеки системи отримали 119 прим. видань. 

У всіх бібліотеках Світловодської міської ЦБС створені клуби за 

інтересами, як наслідок їх роботи, до закладів надходили дарунки від 

письменників-земляків, краєзнавців, книги із домашніх зібрань користувачів 

бібліотеки. 

 До бібліотек Маловисківського району нова література надходила від 

приватних осіб як благодійна допомога (4285 прим.).  

За рахунок подарунків бібліотеки отримали 21,2 % документів від 

загального надходження, що на 6 відсотків менше ніж в минулому році. 

При комплектуванні бібліотечних фондів працівники враховують 

результати аналізів незадоволеного попиту та вивчення окремих розділів 

фонду. Протягом звітного року вивчались такі розділи фонду: “Мистецтво” 

(Компаніївський район), “Літературознавство” (м.Кіровоград), “Спеціальне 

окреме рослинництво” (Олександрійський район), “Сільське господарство” 

(Вільшанський район). В результаті аналізів бібліотеки відібрали документи 

для списання, визначили коло видань, які потрібно доукомплектувати та 

намітили заходи щодо популяризації актуальної літератури серед користувачів, 

зокрема спеціалістів. 

Бібліотеки Олександрійського району отримали з обмінних фондів 

Національної парламентської бібліотеки України – 1082 прим., з Національної 

бібліотеки України для дітей – 515 прим. 

У 2013 році до обласного обмінно-резервного фонду ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського за державною цільовою програмою „Українська книга” 

надійшло 14477 прим. До бібліотек області розподілено 22106 прим, що на 3743 

прим. більше, ніж у 2012 році. Надходження документів до бібліотек області з 

обмінно-резервних фондів обласних бібліотек становлять 21,2 % документів від 

загального числа. 

Є проблема щодо розподілу літератури з обласного обмінно-резервного 

фонду на сільські бібліотеки. Щороку певна кількість регіонів залишають 

більшу частку літератури у районних бібліотеках. Так, у 2013 році розподілили 

на сільські бібілотеки у Новомиргородському районі — 34%, у 

Маловисківському — 42%, Новгородківському, Онуфріївському, Петрівському, 

Вільшанському, Добровеличківському, Новоукраїнському - 50-55%. 

Видання, придбані у книгарнях, становлять 6 % від загальної кількості 

надходжень і більша її частина куплена за кошти від платних послуг. Через 

відсутність належного фінансування бібліотеки області не поповнювались з 

видавництв. 
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Бібліотеки Голованівського району зверталися до фонду Л.Кучми 

“Україна”, але нічого не отримали. 

Складовою бібліотечних фондів є періодичні видання. У звітному році 

одна бібліотека області отримувала в середньому 9 назв, у т.ч. 1 сільська 

бібліотека — 7 назв. 

 Через недостатнє та несвоєчасне фінансування залишилися без 

передплати на ІІ півріччя 2013 року сільські бібліотеки Знам’янського та 

Устинівського районів (крім Олександрівської сільської бібліотеки, в якій 

зроблено передплату на П півріччя за рахунок спонсорських коштів в кількості 

10 примірників), Новоархангельська селищна, Копенкуватська, Покотилівська, 

Синюхінська сільські бібліотеки Новоархангельського району. Бібліотеки-філії 

Вільшанського району отримують лише по одній назві. 

2013 року відсутня передплата у Защитянської, Кам’янської, Лікарівської 

сільських бібліотеках Новомиргородського району. 

Через проблему оплати платежів у Державному казначействі бібліотеки 

області мали труднощі з передплатою періодичних видань на І півріччя 2014 р.. 

У поточному році одна бібліотека регіону отримує в середньому 6-7 назв 

періодичних видань, у т.ч. 1 сільська бібліотека — 5-6 назв. Понад 10 назв на 1 

бібліотеку отримують бібліотеки Гайворонського, Долинського, 

Новоукраїнського районів та м.Олександрії. Незначна кількість у 

Вільшанському районі - по 3 назви, в Устинівському — по 1 назві. 

Добре профінансована передплата періодичних видань в Першотравневій 

(5,0 тис. грн.), Іванівській (3,5 тис. грн.), Братолюбівській (3,0 тис. грн.), 

Васильківській, Суходільській, Маловодянській (по 1,0 тис. грн. )сільських 

бібліотеках Долинського району. 

Відсутня передплата періодичних видань на 2014 рік у всіх бібліотеках 

Знам’янської районної ЦБС, бібліотеках-філіях №1 та №3 Знам’янської міської 

ЦБС, Маловисківській районній бібліотеці ім.Л.Українки, у 19 сільських 

бібліотеках Новоархангельського району, за винятком Підвисоцької, 

Небелівської, Ятранської, у 3 сільських бібліотеках Новоукраїнського району: 

Григорівській, Веселокутській, Новоєгорівській, 7 бібліотеках Устинівської 

ЦБС: районної бібліотеці для дітей, Сонцівській, Мальчевській, Садківській, 

Брусівській, Ганно-Леонтовичівській, Тирловобалківській (всього – 56 

бібліотек). 

За стандартами Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій при 

ЮНЕСКО/ІФЛА фонд публічної бібліотеки повинен повністю оновитися за 10 

років і в ньому повинні бути 10% видань, які вийшли в світ за останні 2 роки і 
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30-40 % тих, що були надруковані за останні 5 років. Виходячи з цих норм, у 

фонді повинно бути 5% новинок поточного року. 

Проаналізувавши надходження нової літератури за роками видань, які 

надійшли до бібліотек протягом 2012 року, отримали дані: більша частина книг 

видана у 2008-2012 роках – 64,3%, книги, видані до 2000 року становлять 

20,3%. Це видання, які надійшли з обмінно-резервних фондів бібліотек 

України, отримані від читачів взамін загублених та подаровані. Сподіваємось, 

що вони задовольняють запити і потреби користувачів.  

Відсоток оновлення бібліотечного фонду за звітний період становить 

1,4%, у т.ч. в сільських бібліотеках 1,0%. 

 Для встановлення відповідності бібліотечного фонду потребам 

користувачів служать показники використання фонду - книговидача, читаність, 

обертаність. 

Показник загальної книговидачі в області становить 8425,4 тис. 

примірників, що на 176,1 тис. прим. менше у порівнянні з минулим роком. 

Показник обертаності фонду означає скільки разів протягом року 

видається в середньому користувачеві кожна одиниця зберігання. Для цього 

річну книговидачу ділять на загальний об'єм фонду.  

Середньообласний показник обертаності залишився на рівні 

попереднього року і становить 1,1, у т.ч. в сільських бібліотеках – 0,9. 

Нормативи обертаності фондів, за рекомендаціями ІФЛА, досить високі: для 

художньої літератури становить – 4-6, галузевої – 3-5 разів на рік. В середньому 

обертаність фонду становить 5 разів. Чим нижча обертаність певного розділу 

фонду, тим вищим має бути відсоток списання з цього розділу. Динаміка 

обертаності фонду за кілька років допомагає встановити тенденції у запитах 

користувачів. 

Високий показник обертаності мають бібліотеки районів: Долинського, 

м.Кіровоград – 1,8, Новоукраїнського району, м.Олександрії – 1,4, 

Олександрійського – 1,3, Олександрівського, Ульяновського –1,2. 

 Менше одного разу на рік видаються документи у Новоархангельському, 

Онуфріївському та Світловодському районах ( по 0,7), Вільшанському, 

Гайворонському, Добровеличківському, Новомиргородському, Петрівському 

(по 0,8), Бобринецькому, Голованівському, Маловисківському, 

Новгородківському (по 0,9). У перелічених регіонах відповідно і високий 

показник книгозабезпеченості, який характеризує величину фондів публічних 

бібліотек у співвідношенні до числа користувачів. Якщо середньообласний 

показник становить18 книг, то в даних регіонах - 23-28 одиниць.  
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Дані показники свідчать про наявність великих за обсягом фондів, їх 

перевантаження застарілими, дублетними документами. Необхідно проводити 

постійну роботу з очищення фондів, а також більш активно їх популяризувати. 

 Книгозабезпеченість впливає на інтенсивність використання 

бібліотечних фондів – на показник читаності. Середній показник читаності по 

області становить 19 та залишається на рівні минулого року, в сільських 

бібліотеках – 19 книг, що на 1 менше. Порівняно вищий показник читаності у 

бібліотеках Устинівського, Олександрійського району – 22 книги, 

Ульяновського району - 21 книга. 

Другий цикл функціонування бібліотечного фонду включає процеси, 

пов’язані з переміщенням всередині фонду, або виключення документів з нього.  

За звітний період із фондів бібліотек вилучено 275,03 тис. прим. 

документів, в т.ч. в сільських бібліотеках -112,69 тис. прим., що становить 

відповідно 3,5% та 2,8% від загального фонду. 

В зарубіжних країнах щороку вилучення документів у публічних 

бібліотеках становить 3-5% від загального фонду, а за рекомендаціями ІФЛА 

має складати до 8%. 

 Із фондів бібліотек вилучаються переважно книги – 88%, періодичні 

видання – 11,5%, аудіовізуальні та електронні видання становлять 0,5%. 

Найбільше документів вилучається з причини зношеності – 70,6%, 

застаріла за змістом – 14,5%. 

Згідно з перспективним планом проведення переобліків у звітному році в 

бібліотеках області проведено 118 переобліків. Недостача при переобліках 

погашена рівноцінними документами і становить 2,9% від загального списання 

документів. 

Більше одного відсотка (1,3%) становлять документи, втрачені 

користувачами. 

Найбільша кількість вилучених документів у бібліотеках м.Кіровограда - 

25,1 тис. прим., Маловисківського району – 19,37 тис. прим., 

Олександрійського – 16,76 тис. прим., Новоукраїнського та Кіровоградського – 

по 14,08 тис. прим. 

Слід відзначити, що очищення фондів відбувається більш активно в 

районних та міських бібліотеках. Через недостатню кількість надходжень нової 

літератури, деякі голови сільських рад забороняють проводити списання 

документів або самі бібліотекарі пасивно ставляться до цього питання. 

 Найбільше документів вилучили у сільських бібліотеках 

Кіровоградського – 13,6 тис. прим. документів, Олександрійського – 11,0 тис. 
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прим., Добровеличківського – 9,2 тис. прим., Бобринецького та 

Маловисківського районів – по 7,5 тис. прим. 

Слід звернути увагу на очищення фондів сільських бібліотек, де показник 

обертаності менше середньообласного (0,9) - Онуфріївському, Гайворонському 

(0,6), Новоархангельському, Новомиргородському, Петрівському, 

Світловодському (0,7), Бобринецькому, Вільшанському, Голованівському, 

Добровеличківському, Кіровоградському, Маловисківському (0,8). Таким 

чином, проблема перевантажених фондів застарілими документами є 

актуальною для сільських бібліотек 12 регіонів області. 

З метою збереження бібліотечних фондів бібліотеки області проводили 

заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм, боротьби із шкідниками. 

В останній день місяця проводились санітарні дні, під час яких здійснювались 

заходи з упорядкування та обезпилення фондів.  

Бібліотечні працівники систематично контролюють своєчасне повернення 

читачами документів та застосовують заходи для усунення заборгованості: 

письмові нагадування, телефонування, подвірні обходи, постійно проводять 

бібліотечні уроки, групові та індивідуальні бесіди з користувачами. 

В Михайлівській та Золотарівській сільських бібліотеках Світловодського 

району проведено тиждень всепрощення боржника „Повернення книги до 

рідної домівки”. 

  Велику допомогу в поверненні літератури надає співпраця з 

дільничними, волонтерами. У Новоархангельському районі читацький актив 

допомагає обслуговувати вдома тих, хто не може за станом здоров`я прийти до 

бібліотеки. 

До ремонту пошкоджених книг залучаються читацький актив, волонтери 

бібліотек. Протягом року були відремонтовані книги у районах: 

Світловодському – 2787 прим., Новгородківському – 1775 прим., у 

м.Олександрії – 1840 прим. 

 З питань збереження та використання бібліотечних фондів проводяться 

організаційно-методичні заходи: практикум „Бібліотечний фонд: організація, 

збереження та використання” для бібліотекарів Новгородківського району, 

семінар-практикум „Бібліотечні фонди: особливості формування та збереження 

в сучасних умовах” для сільських бібліотекарів Кіровоградського району. 

  

Висновок 

У бібліотеках області продовжує зберігатися тенденція до зменшення 

загального обсягу бібліотечного фонду пов’язаного з недостатнім 

фінансуванням на комплектування фондів. 
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Стан передплати періодичних видань на 2014 рік погіршився у зв’язку з 

проблемою оплати рахунків у Держказначействі. Як наслідок 56 бібліотек 

залишились без періодичних видань. 

Благодійні фонди, через які можна комплектувати фонди: Фонд Сороса, 

Фонд „Відродження”, Фонд К.Ющенко „3000”, Фонд Томенка „Рідна країна”, 

Фонд Толстоухова, Фонд Рената Ахметова „Розвиток України” та ін. 

Активізувалась робота з вилучення документів, що не відповідають 

потребам користувачів, але при цьому у 12 регіонах області показник 

обертаності сільських бібліотек менший середньообласного – 0,9 та відповідно 

залишається високим показник книгозабезпеченості. Тому цим регіонам слід 

звернути увагу на активне очищення бібліотечних фондів від застарілих, 

непрофільних, дублетних видань. 

Для відбору документів на вилучення необхідно проводити вивчення 

складу та використання окремих розділів фонду. Під час вивчення відбирається 

література, яка є актуальною потребує активної популяризації. Даний напрямок 

роботи виконується постійно, але потребує проведення заходів з підвищення 

фахового рівня, особливо серед сільських бібліотекарів.  

Активно проводиться робота щодо збереження бібліотечних фондів, а 

саме: ліквідація заборгованості, ремонт книг, заходи з обезпилення та боротьби 

із шкідниками. Але відсутність опалення у 116 бібліотек області негативно 

впливає на дотримання санітарно-гігієнічних норм та якість збереження 

бібліотечних фондів. 

Таким чином, робота з бібліотечним фондом потребує подальшої роботи 

з формування, очищення, популяризації. Крім цього, необхідно активізувати 

підвищення фахового рівня бібліотекарів, очищення фондів у закладах 

сільської місцевості. 
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Нові форми роботи бібліотек 

І 

Інтернет-Центр - сучасна модель обслуговування 

публічної бібліотеки 

 

 

 

Ірина Кучеренко, 

завідуюча Інтернет-центром  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Бібліотеки і комп'ютери не протистоять один одному. Навпаки. Їх 

зв'язок повинен міцніти. Комп'ютер покликаний наближати 

інформацію до людини, а бібліотека - сприяти його духовному 

розвитку. 

 

На сучасному етапі відбувається 

переорієнтація обслуговування користувачів. На 

перший план виходять інноваційні форми роботи з 

індивідуальним користувачем, що стало можливим 

завдяки впровадженню комп’ютерних технологій, 

які створили умови для доступу до інформаційних 

ресурсів універсальних наукових бібліотек 

широкому колу користувачів світових 

інформаційних мереж. Рівень бібліотеки почав визначатися кількістю послуг, 

що може отримувати її користувач.  

Робота бібліотек в мережі Інтернет – реальність сьогодення. Якісне 

виконання функцій обслуговування користувачів неможливе без використання 

Інтернет у бібліотеках. З кожним роком збільшуються інформаційні потреби 

читачів і з одержанням доступу до Інтернет розширюються межі 

інформаційного пошуку. Інтернет розширив сферу інформаційного 

обслуговування користувачів бібліотеки, і, надавши їм доступ до світових 

інформаційних ресурсів, сприяв більш високому рівню задоволення 

інформаційних потреб читачів. Зберігаючи імідж соціального закладу, 

доступного для малозабезпечених верств населення, бібліотека надає 

можливість безплатного використання ресурсів мережі. Інтернет-Центр став 

новою формою обслуговування користувачів, органічно вписався в 
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повсякденну діяльність бібліотеки.  

 Сучасна модель обслуговування в універсальній науковій бібліотеці 

неможлива без надання Інтернет-послуг.  

На сьогоднішній день ОУНБ ім.Д.І.Чижевського є одним із не багатьох 

загальнодоступних Центрів інформації в регіоні, що передбачає наявність 

універсального фонду інформації на різних носіях і забезпечення якісних та 

оперативних послуг. Ресурси Інтернет стали важливою складовою частиною 

інформаційних ресурсів бібліотеки. 

Користувачі відчувають перевагу нової послуги в порівнянні з 

традиційними: замість багатогодинного пошуку та перегляду інформації в 

читальних залах – миттєвий результат у вигляді електронної копії документа, 

фактографічної довідки, графіки тощо. 

Функціонування Інтернет-центру в нашій Бібліотеці значно вплинуло на 

професійний рівень бібліотекарів, вони вміло застосовують ці знання в 

повсякденній роботі.  

Адмінітратори Інтернет-центру, проводячи тренінги, дають можливість 

бібліотекарям ознайомитися з досвідом провідних бібліотек, порівняти і 

оцінити свою роботу. Для бібліотекарів міста та області було проведено у 2014 

році 58 тренінгів. 

Інтернет-центр надає можливість одночасної роботи 19 користувачам з 

відділеними одне від одного робочими місцями. 

 Ми надаємо мешканцям міста безкоштовні інформаційні послуги, 

допомагаємо гідно пережити важкі часи, зберегти позитивні емоції, 

психологічний стан здоров’я, бути на рівних з іншими. 

Ми продовжуємо впроваджувати принцип публічності і доступності, тим 

самим вирішуємо проблеми літніх людей та людей з вадами здоров’я, їх 

соціальної ізоляції, зайнятості, просвіти і навчання, надаючи безкоштовні 

Інтернет - послуги, організовуючи тренінги з комп’ютерної грамотності. 

В Регіональному тренінговому Центрі адміністраторами Інтернет-центру 

було проведено 125 тренінгів, 22 веб-екскурсії та 7 вебінарів, а також за 

минулий рік було надано 109 індивідуальних консультацій для літніх 

користувачів та користувачів з вадами здоров’я.  

Сьогодні спостерігається досить стійкий інтерес читачів до роботи 

Інтернет-центру. У 2014 році кількість відвідувань склала 25997, кількість 

користувачів - 2710. Постійними користувачами Центру стали: вчителі, 

викладачі, науковці, краєзнавці, працівники різних соціальних інституцій та 

громадських організацій, працівники культури та мистецтва; шкільна та 

студентська молодь, працююча та непрацююча молодь.  
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Отже, обслуговування читачів з використанням ресурсів Інтернет-центру 

набуло якості стандартної бібліотечної послуги. Це:  

- допомога користувачам в організації on-line пошуку та навігації в 

мережі Інтернет;  

- організація та проведення тренінгів для користувачів і бібліотекарів 

міста та області;  

- використання web-сайтів, що дають доступ до основних державних 

інформаційних ресурсів; 

- підтримка створення та використання електронних поштових 

скриньок;  

- створення та просування сторінки в соціальних мережах; 

- збереження на електронні носії інформації підібраних матеріалів.  

У 2014 році проводилась більш активно завдяки розробленим новим 

формам роботи літня дитяча програма «Бібліотека – острів фантазії і 

творчості»: працівниками Інтернет-центру створено низку цікавих веб-

екскурсій на різну вікову категорію. 

 Великим попитом користується інтерактивна дошка IWB, гнучкий 

інструмент, що об'єднує в собі простоту звичайної маркерної дошки з 

можливостями комп'ютера. У комбінації з мультимедійним проектором стає 

великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до поверхні якого, 

можна відкрити будь-який комп'ютерний додаток або сторінку в Інтернеті й 

демонструвати потрібну інформацію або просто малювати. Усе, що ви 

намалювали або написали, програмне забезпечення інтерактивної дошки 

дозволяє зберегти у вигляді комп'ютерних файлів, роздрукувати, відправити 

електронною поштою, навіть, зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх в 

Інтернеті. 

Усвідомлюючи, що успішна робота Центру неможлива без вивчення 

інтересів користувачів, одержані дані використовуються для вдосконалення 

подальшої роботи. Вивчення складу користувачів Інтернет-центру і характеру 

їхніх запитів дає уявлення про ступінь їх задоволеності послугами, дозволяє 

коригувати діяльність і напрями подальшої роботи Центру, надавати більш 

широкий спектр інформаційних послуг громадянам.  

Стало очевидним, що Інтернет зайняв свою нішу в інформаційному 

обслуговуванні користувачів. Глобальна мережа розширила поле 

інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки. Інтернет поряд з 

друкованими та іншими електронними джерелами інформації став невід’ємною 

частиною наших інформаційних ресурсів. Тепер ми надаємо доступ не тільки 

до інформаційних ресурсів ОУНБ, але й до світових, до ресурсів інших 
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бібліотек, до повнотекстових баз даних. Ми намагаємося також надати 

допомогу у виборі необхідних ресурсів, тобто адміністратори Центру 

виконують роль навігатора інформаційного простору.  

Глобальні інформаційні мережі, зокрема Інтернет, останнім часом все 

активніше використовуються бібліотеками з метою задоволення інформаційних 

потреб користувачів та абонентів. Використання віддалених джерел інформації 

приводить до створення якісно нової інформаційної інфраструктури, і 

бібліотека в цьому випадку виступає в ролі Центру, що забезпечує доступ до 

інформаційного всесвіту. 

Наявність Інтернету надає можливість розвивати бібліотеку майбутнього, 

яка, працюючи в глобальному світовому просторі, не втрачає багатства й 

неповторності традиційної книгозбірні. 
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Бібліотека ім.Д.Чижевського запрошує на краєзнавчі 

студії… 

 

Тетяна Макарова, 

завідуюча відділом краєзнавства 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Працюючи творчо, враховуючи зростаючий інтерес користувачів до подій 

минулого краю, бібліотекарі відчувають гостру потребу та відповідальність за 

організацію, вивчення та донесення знань, аби повернулась до народу його 

пам’ять, історія, культура та дух українства. Тож, у 2013 році відділ 

краєзнавства започаткував Краєзнавчі студії. Основні месежді краєзнавчих 

студій для громади: 

- Краєзнавчі Студії - це проект, який 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 освітніх, музейних, 

архівних установ, закладів культури, установ та громадських організацій, 

діяльність яких пов'язана з краєзнаством. 

Тематика Студій різноманітна, як і сама форма проведення. Окремі студії 

були присвячені пам`ятним датам та подіям. Серед них найбільш резонансними 

стали теми: 

“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”. Розкопана у 

вересні 1763 року в урочищі Кучерові Байраки поблизу села Копані 

Знам’янського району на Кіровоградщині Лита або Червона Могила — один із 

найдавніших курганів царських скіфів другої половини VII століття до Різдва 

Христового. На думку більшості дослідників, роботи, проведені за вказівкою 
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генерал-губернатора Новоросійської губернії Олексія Мельгунова (звідси й 

назва «скарбу»), започаткували історію польових археологічних досліджень в 

Україні. В 2013 році відзначалося 250-річчя розкопок кургану.  

Запрошені на краєзнавчі студії історики місцевого педуніверситету імені 

Володимира Винниченка Ірина Козир та Олександр Чорний ознайомили 

присутніх краєзнавців, журналістів, працівників музеїв і студентів з 

особливостями перших та подальших досліджень кургану, різними 

таємницями, пов’язаними з ними. 

Численні загадки, пов’язані зі скіфським минулим нашого краю, 

розкопками та конкретними людьми, які їх проводили, мимоволі (чи 

закономірно?) вивели співрозмовників на проблеми сьогодення. Про безуспішні 

намагання протягом останніх років встановити пам’ятний знак на місці 

знаменної події розповів працівник обласного краєзнавчого музею Костянтин 

Шляховий. 

Предметом обговорення на Студії стало відзначення 70-ї річниці 

історичної події - форсування річки Дніпра під час Великої Вітчизняної 

війни в районі сіл Куцеволівка-Дериївка Світловодського та Онуфріївського 

районів. 

Ця дата надзвичайно важлива в історії Кіровоградщини, - саме з цієї події 

кіровоградці відліковують час, коли почалися активні бойові дії зі звільнення 

області від навали німецько-фашистських загарбників.  

До обговорення теми запрошені: кандидат історичних наук Олександр 

Чорний, директор Світловодського краєзнавчого музею Віктор Сєргєєв, 

історики, краєзнавці, вихованці ліцею “Сокіл”.  

 У дні підготовки до 70-ї річниці визволення України від фашистських 

загарбників ми згадуємо всіх поіменно - живих і полеглих, хто брав участь у 

двобої з фашизмом. 

Битва за Дніпро - одна з яскравих сторінок Великої Вітчизняної війни. В 

результаті наступу з 26 серпня по 30 вересня 1943 року радянські війська 

вийшли до Дніпра на майже 750-кілометровому фронті від Лоєва до Запоріжжя, 

захопили 23 плацдарми, хоча гітлерівці надавали великого значення 

оборонному рубежу під назвою "Східний вал" з забезпеченням особливої 

неприступності укріплення по Дніпру. 

 Битва за Дніпро переросла в боротьбу за визволення Правобережної 

України від фашистських загарбників. 28 вересня - 3 жовтня 1943 року частини 

37 армії, 4-ї і 5-ї гвардійських армій під керівництвом командуючого 2-м 

Українським фронтом генерала І.С.Конєва форсували Дніпро на дільницях 
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Деріївка - Куцеволівка (Онуфріївського району) Табурище - Новогеоргіївськ, 

Змитниця - Старе Липове Новогеоргіївського району. 

 18 жовтня 1943 року радянські війська зайняли міцний вузол оборони - 

села Куцеволівка, Деріївка Онуфріївського району. Це були перші визволені 

кілометри Кіровоградщини. Про масовий героїзм воїнів у боях за ці села 

свідчать їхні нагороди. За подвиги під час форсування Дніпра, розширення 

плацдарму на дільниці Куцеволівка - Деріївка 218 воїнів 37-ї армії 

(командуючий - генерал-лейтенант М.М.Шарохін) були удостоєні звання Героя 

Радянського Союзу і 3433 нагороджені орденами і медалями. 

 „Рік Тараса Шевченка на Кіровоградщині” – таку тему мало засідання 

Краєзнавчих студій з нагоди 200-річного ювілею Великого Кобзаря. 

Метою зустрічі з кіровоградськими науковцями, викладачами, 

бібліотекарями, працівниками архіву, музеїв, педагогами, музикантами та 

художниками стала презентація їх творчих проектів з популяризації творів 

Т.Г.Шевченка та увічнення його пам’яті на Кіровоградщині. Захід став 

своєрідним підведенням підсумків проголошеного в Україні року Шевченка.  

 Ведучими на зустрічі були директор Державного архіву Кіровоградської 

області Олег Бабенко та методист обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського” Лариса Гайда, яка 

представила присутнім на Студіях електронно-культурологічний проект 

„Кіровоградщина – Кобзареві”. 

Жваві та зацікавлені обговорення викликали теми: „Шевченко – явище 

незбагненне”, „Вплив постаті Тараса Шевченка на розвиток української ідеї, як 

складова просвітницької діяльності”, „І щоб духом його запліднити українську 

ниву” , з якими виступили науковці Кіровоградського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського Ірина Маранська, 

Юрій Митрофаненко, Ірина Небеленчук. 

Як відзначали ювілейний рік Тараса Шевченка на Знам’янщині, де 

проживають нащадки шевченківського роду, розповіла директор Знам’янського 

міського краєзнавчого музею Тетяна Кулик. 

Цікавою була розповідь директора Кіровоградського міського 

літературно-меморіального музею І.К.Карпенка – Карого Катерина Лісняк. 

Тема її виступу „Українська Шевченкіана у зібраннях музею”. 

Про заходи на обласному радіо з нагоди Року Шевченка присутні на 

зібранні почули від журналістки Людмили Ніколаєвської.  

А старший науковий співробітник Державного архіву Кіровоградської 

області Ольга Салоїд ознайомила запрошених з низкою заходів з вшанування 

Т.Шевченка, які проводилися в обласному архіві. 
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З медіапроектом „Єлисаветградськими шляхами Кобзаря” ознайомила 

присутніх завідуюча відділом рідкісних і цінних видань Наталія Зеленська. 

Учасники заходу зацікавлено зустріли виступ доктора філологічних наук, 

професора, завідувача кафедрою української літератури Кіровоградського 

державного педагогічного університету ім. В.Винниченка Григорія Клочека, в 

якому він поділився власними враженнями при написанні досліджень з 

шевченківської тематики. 

Також, до слова був запрошений радник з питань культури 

Кіровоградського міського голови Микола Барабуля, який на завершення 

виступу прочитав поему Шевченка «Сон». 

Для поповнення фондів літературою про Т.Г.Шевченка обласна 

бібліотека імені Д.Чижевського отримала в дарунок від Кіровоградського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського збірник матеріалів дослідницьких робіт в рамках конкурсу 

„Шевченко – явище незбагненне” - „Шлях до Тараса Шевченка”. Загалом, 

атмосфера цих Краєзнавчих студій була дуже теплою, по-шевченківськи 

родинною, з масою приємних вражень, невимушеного спілкування, нових 

духовних вражень, як до того надихає провісницьке і просвітлене слово 

Великого Кобзаря. 

В рамках краєзнавчих студій відбулося засідання Круглого столу, 

присвячене 20-річчю заснування обласної краєзнавчої премії імені 

Володимира Ястребова. 

В.М.Ястребов (1855-1898) – видатний археолог, етнограф, засновник 

музейної справи у краї. З 1876 року працював викладачем земської реальної 

школи і жіночої гімназії у м.Єлисаветграді, був членом-кореспондентом 

Московського археологічного товариства, Одеського товариства 

старожитностей, інших історичних товариств, нагороджений Орденом 

Станіслава ІІІ ступеню. 

Обласна краєзнавча премія імені Володимира Ястребова заснована 

рішенням Кіровоградської обласної ради у 1993 році. Премія присуджується 

щороку на конкурсній основі за кращі науково-дослідницькі, науково-

популяризаторські роботи з питань історії, культури та природи 

Кіровоградщини, а також музейним установам, працівникам музейних установ 

за особистий внесок у розвиток музейної справи. Премія і почесна відзнака – 

«Степовий орел» вручається щорічно 18 травня, у Міжнародний день музеїв. 

За 20 років існування премії почесні відзнаки лауреата премії ім. 

В.Ястребова отримали майже сто краєзнавців. Серед лауреатів премії – і 

авторська колектив ОУНБ ім. Д.І.Чижевського, який у 2010 році отримав I 
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премію за колективну монографію “Бібліотека – свідок і творець історії краю”. 

Окремі засідання Студій були присвячені видатним особистостям - 

нашим землякам, або людям, чиї імена 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. Одна з гілок 

славетного роду дворян Кудашевих пов`язана з нашим краєм. Землі у 

сучасному Маловисківському районі належали Кудашевим з 1768 року. А місто 

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 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 Вайтенсів-Яковлєвих, їхню участь у І Світовій війні. 

В рамках Краєзнавчих Студій проводимо презентації книг. З поміж інших 

- презентація книги “Злинка: від витоків до сьогодення”. Автор-упорядник - 

вчителька 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 авторка висвітлює багато цікавих 

аспектів минувшини її малої Батьківщини. Книга О.Голованової унікальна. І не 

лише обсягом справді подвижницької праці, а й багатьма ексклюзивними 

архівними документами, які досі ніде не публікувалися, глибиною історичної 

спадщини території Злинки, величчю її жителів від давніх часів і дотепер.  

Популярність Краєзнавчих студій постійно зростає, про це свідчить все 

ширше коло їх учасників. Ми продовжуємо проводити цікаві зустрічі на 

актуальні теми та події, серед яких - “Гілки роду Варфоломія Шевченка у 
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розвідках його нащадків”, “Світ у чуттєвих образах” (історія та сучасність 

кіровоградських художників) - відеопроект кіровоградської журналістки 

Людмили Френчко, “Наш земляк Дмитро Чижевський — видатний вчений-

енциклопедист, філософ, історик культури й науки”, Презентація історичного 

календаря Кіровоградщини на 2014 рік (автор-упорядник відомий краєзнавець 

Володимир Босько), Презентацція книги Василя Даценка “Зелена брама: 

повернення легенди”, Перегляд документального фільму “Винниченко без 

брому” (до 134-ї річниці з дня народженння), “Історія міст і сіл 

Олександрійського району” (вчителі Балацький Л.Ю., Шевцов А.О.), “Морська 

слава Кіровоградщини” (до 100-річчя з дня народження І.І. Фісановича), 

“Археологічні дослідження на території Кіровоградщини”, “Єлисаветградський 

гусарський полк — гордість і слава Єлисаветграда”. 

Отже, наш проект «Краєзнавчі студії» покликаний широко 

популяризувати в регіоні пошуково-дослідницьку діяльність в галузі 

краєзнавства, сприяти вихованню інтересу та любові до історії рідного краю, 

відроджувати, зберігати та примножувати духовні традиції українського 

народу.  
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Молодіжна секція УБА – твоя територія успіху 

 

 

Олександр Позняков, 

бібліотекар І категорії «Інтернет-центру» 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

 Якщо окинути поглядом мою 

бібліотечну кар’єру, яка налічує лише півтора року, 

то навколо бібліотечна робота займає в ній 

особливе місце. І справа тут не лише в потребі 

займатись чимось поза обов’язками із посадових 

інструкцій. Скоріше - прагнення спілкування з 

однодумцями, колегами, які мають такі ж погляди 

на майбутнє бібліотечної сфери.  

Ідея створення молодіжної бібліотечної організації виникла в середині 

2012 року. Адже в роботі бібліотечної спільноти молодь завжди займала 

особливе місце, як одна із рушійних сил, «локомотив розвитку». І як наслідок, 

12 грудня 2012 р. відбулась он-лайн конференція в соціальній мережі Facebook, 

ініційована членом Президії Української бібліотечної асоціації(УБА) Миколою 

Вірстюком, в якій взяли участь 15 молодих бібліотекарів з різних областей 

України. За результатами онлайн - зустрічі була створена Молодіжна секція 

Української бібліотечної асоціації (МС УБА). Проте, офіційно секція була 

затверджена 28 січня 2013 р. на засіданні Президії УБА. До речі, одним із 

учасників-засновників стала й головний бібліотекар Кіровоградської ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського Галина Нікітіна. 

Секція молодих бібліотекарів створена з метою активізації молодих 

бібліотекарів для здійснення планів Української бібліотечної асоціації і 

об’єднує у своїх лавах активних членів УБА віком до 35 років. Це - відкрите 

об’єднання молодих бібліотекарів – членів УБА, що приймає рішення на основі 

загальної згоди та підтримує конкретні дії, які мають на меті розвиток та 

удосконалення бібліотечної справи в Україні. Було проголошено принципи 

діяльності секції: відкритість, демократичність та дієвість.  

Свою місію МС УБА вбачає у всебічному сприянні професійному 

розвиткові бібліотечної молоді, підтримці її ініціатив та професійної активності 

як одного з головних чинників якісного розвитку бібліотечної справи України 

та формування демократичного інформаційного суспільства.  
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Відповідно до мети секції, що полягає в допомозі молодим спеціалістам у 

постійному професійному розвиткові, спрямуванні молодіжного потенціалу на 

формування позитивного іміджу бібліотек загалом та бібліотекаря зокрема, 

підвищенні престижу бібліотечної професії шляхом реалізації креативних 

інноваційних змін у бібліотеках України, визначено завдання: по-перше – 

спрямовувати діяльність секції на підняття престижу бібліотеки, бібліотекаря, 

поширення книгочитання; по-друге – постійний професійний розвиток 

бібліотечної молоді; по-третє – поширення знань про позитивний досвід 

бібліотек як у реальному, так і у віртуальному середовищі, з використанням 

сучасних інформаційних технологій (відеоролики, мотиватори, прихована 

реклама); по-четверте – активна участь у заходах УБА. 

Робота секції не є одноманітною та відображає бачення сучасної 

бібліотеки не як сховища книг, а як освітній, науковий та культурний центр. 

Проте її умовно можна поділити за трьома напрямами: освітнім, науковим та 

напрямом обміну досвідом. Кожен з них розкривається палітрою різноманітних 

проектів, в яких можуть реалізуватись активні молоді бібліотекарі. Особисто 

мені припали до душі проекти: «Пізнай Україну та її бібліотеки», буккросинг 

«Книга в тренді», «Читай! Формат не має значення», школа молодого 

бібліотекаря та навчальні вебінари з актуальних тем. І це лише невелика частка 

усіх можливостей для реалізації, що надає Молодіжна секція.  

Окрім цього, кожен член секції може запропонувати власний проект, 

зібрати коло однодумців-помічників та успішно реалізувати його в 

бібліотечному середовищі. Особливою для мене стала участь у Зимовій школі 

молодих бібліотекарів в лютому 2014 року. Школа молодого бібліотекаря 

Української бібліотечної асоціації – це культурно-освітній проект, який 

проводиться у форматі тренінгів з використанням інтерактивних форм 

навчання, майстер-класів, практичних занять та інших форм, що сприяють 

розвитку креативності його учасників. Мальовниче місце проведення школи - 

с.Орявчик Сколівського району Львівської області - лише сприяло активному 

спілкуванню 30 молодих бібліотекарів з усієї України. Кінцевим результатом 

школи стала розробка кожним учасником власного проекту. 

Як один із учасників школи я повернувся додому із чітко визначеною 

позицією долучитись до активної роботи бібліотеки. Саме тому, вже в квітні 

2014 року пройшов тренерські курси за темою «Веб 2.0 в бібліотеці» та активно 

почав використовувати отримані, під час Зимової школи, досвід та матеріали. 

Згодом, під час підготовки вже Літньої майстерні молодих бібліотекарів нашого 

регіону, особисто зіткнувся з перипетіями підготовки та проведення подібних 

багатоденних заходів. Досить цікаво було відчувати перетворення себе з учня 
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на викладача та тренера, що несе відповідальність за кінцевий результат. 

Сподіваюсь, що зумів передати творчий запал вже своїм учням. І це лише 

частина того, до чого спонукала мене участь у заходах секції. 

 Отже, Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації є дієвою 

різновекторною одиницею, що покликана об’єднувати бібліотечну молодь, яка 

прагне розвитку українського професійного бібліотечного середовища та 

бібліотек в цілому. За допомогою своїх проектів, що виникають лише на основі 

ідей активних членів секції, вона намагається осучаснити та європеїзувати 

українську бібліотеку. Таким чином, без сумніву об’єднання бібліотечної 

молоді є потрібним та пріоритетним для бібліотечної України. 

 

 



85 

 

Формування культурного середовища – пріоритетний 

напрямок роботи відділу мистецтв 

 

 

Оксана Федоренко,  

бібліотекар I категорії відділу мистецтв 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

 

Культура - є шанування 

світла. Культура - є любов до 

людини. Культура є синтез 

піднесених і витончених досягнень.  

М.Реріх 

 

Місія бібліотек у всі часи була просвітницькою, і в 

рамках наданих їм можливостей виконували цю місію. 

Працівники відділу мистецтв обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського – це ті люди, які 

беруть безпосередню участь у формуванні і створенні 

культурного середовища міста. Саме поняття 

«культурного середовища» не має термінологічного 

характеру, але така неточність у розумінні, можливо, і 

пов’язана саме зі специфікою поняття культура. 

Якою б семантикою не була наділена фраза «культурне середовище», в 

ній завжди є загальний зміст, дещо, що оточує людину, формує та зумовлює її 

дії. Таке формування випливає із зовнішнього впливу людей чи організацій, що 

мають певну компетенцію та можуть впроваджувати її в суспільстві. 

Саме в цьому напрямку і було організовано роботу відділу мистецтв у 

2014 році. Ми впроваджували нові форми роботи та змінювали стиль 

спілкування з нашими користувачами. 

Очевидно, що культурне середовище нашого міста знаходиться в 

безпосередній залежності від потреб та запитів його мешканців. Відповідно до 

таких потреб було запроваджено персоналізацію обслуговування користувача. 

В результаті такої роботи вдалося запустити процес, де користувач отримує 

ідеальну представленість в життєдіяльності інших людей та може виступати в 

суспільному житті, як особистість. 
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Сьогодні ми надаємо можливість перейти з розряду читача/користувача у 

розряд організатора виставки, лектора, активного учасника, який може заявити 

про себе особисто, представити на розгляд аудиторії свої інтелектуальні 

надбання та проявити себе у будь якій сфері. Потреба у самореалізації та 

суспільному визнанні є природною потребою кожної людини на тому чи 

іншому рівні. Відділ мистецтв сьогодні надає таку можливість для своїх 

користувачів. 

Завдяки такому напрямку роботи сьогодні ми маємо в своїх штатах цілий 

арсенал майстрів декоративно-прикладного мистецтва, музикантів, поетів та 

інших талановитих персон, які радо беруть участь в бібліотечних заходах. Вони 

стали справжніми друзями відділу мистецтв. 

Водночас така співпраця вимагає від колективу відділу бути справжніми 

експертами зі зв’язків: налагоджувати контакти з творчими людьми, бути 

посередником між ними а також налагоджувати громадську взаємодію з метою 

популяризації усіх видів мистецтва. Така діяльність вимагає від бібліотекаря 

знання свого мистецького середовища, підтримки зв’язків. 

Метою цієї кропіткої роботи є виховання «культурної», всебічно 

розвиненої, адекватної людини і ми прагнемо закріпити цей образ, як ідеальний 

і необхідний для життя. В широкому сенсі – це будування відносин суспільства 

та бібліотеки, особистості з особистістю, коли можна осмислити не тільки 

мистецький світ, а й соціальні процеси в цілому. 

Якщо користувач цікавиться живописом та бажає знайти своїх 

однодумців ми маємо надати максимально повну інформацію про те, як 

заповнена ця ніша у нашому місті, з якими практикуючими спеціалістами 

можна порадитись та де їх знайти. Така інформація є актуальною, але вона не 

статична, а тому працівники відділу мистецтв постійно уточнюють та 

редагують її: доповнюють базу даних, знайомляться з творчістю та діяльністю 

тих чи інших майстрів, лекторів, дослідників тощо. 

Національна культура в проектах відділу мистецтв 

Цілком зрозумілий той факт, що бібліотеки докорінним чином 

трансформувалися. Це не тільки місця, де зберігається інформація, а справжній 

цех з її збирання та поширення. Цього, 2014 року, відділ мистецтв плідно 

працював над тим, щоб викласти на бібліотечний сайт важливу інформацію, яка 

до цього ніде не була представлена у такому форматі. Потрібно розуміти, що 

робота з електронним контентом передбачає збір та підготовку матеріалу, 

розробку структури подачі інформації, її редагування, і тільки потім - її 

публікацію. 
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І нам є чим пишатися, адже цього року нам вдалося опрацювати та 

викласти на сайт п’єси (9 назв) та фотодокументальний матеріал Всеволода 

Миколайовича Данилевича – українського драматурга, актора, автора. До 100 

річчя від дня його народження було організовано прекрасну презентацію, на 

якій присутні мали змогу ознайомитись із життям та творчістю, поспілкуватися 

з його донькою Наталею Данилевич. На http://library.kr.ua/elib/danylevych.v/ 

можна переглянути ці матеріали. 

Але це ще не все! Було зібрано та опубліковано унікальну інформацію 

про оригінальну українську художницю Надію Іванівну Падурську (1943р.н., 

м.Помічна), творчість якої поєднує декоративний розпис та живопис. Ви 

можете ознайомитися з життям і творчістю людини дивовижної сили духу. З 

самого дитинства вона пам’ятає тільки біль і сльози, але, незважаючи на це, її 

роботи наповнені теплом і яскравими кольорами. Перейдіть за посиланням 

http://library.kr.ua/exibit/padurska/index.html і ви зможете дізнатися її життєву 

історію та переглянути роботи. 

Ми прагнемо до того, аби вплив на користувачів був всебічним, бажаємо 

розширювати його кругозір, знайомити з новими тенденціями та зберігати те, 

що було втрачено або забулося під товщею часу. Для цього ми шукаємо нові 

підходи до організації своїх виставок, втілюємо в життя цікаві дизайнерські 

рішення. Виставка-інсталяція є цікавою формою подачі інформації, в такий 

спосіб вона краще сприймається і запам’ятовується. 

Що являє собою така виставка? По перше – це просторова композиція, по 

– друге, вона створюється з різних елементів: це можуть бути предмети побуту, 

промислові інструменти, природні об’єкти та фрагменти візуальної і текстової 

інформації.  

І цей рік запам’ятався яскравими виставками, які привернути увагу 

громадськості і преси. Три популярні виставки, про які далі йтиме мова, було 

висвітлено в ЗМІ у 60 публікаціях та відеосюжетах. 

Виставка історичного гончарства «Цвітне. Гончарство». Гончарство 

Кіровоградщини має славну історію, яка, нажаль, залишається 

малодослідженою. Найвідомішим і найбільшим осередком гончарства нашого 

краю в минулому було село Цвітне (стара назва – Цвітна). Ідея виставки-

проекту складалася кілька років. Вперше в одній експозиції було представлено 

402 експонати гончарних осередків Наддніпрянщини. Найбільша кількість 

гончарних раритетів - це приватна колекція Володимира Нагорного (366 

предметів), колекція Кіровоградського обласного художнього музею (9 

предметів), Кіровоградського обласного краєзнавчого музею (8), 

Олександрівського районного краєзнавчого музею (8), також приватні збірки О. 

http://library.kr.ua/elib/danylevych.v/
http://library.kr.ua/exibit/padurska/index.html
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Малюка, В. Філімонова, О. Босого, Л. Гарбузенко, Л. Кулініч та інших. Вперше 

місцеве гончарство було представлено настільки широко, що можна було 

простежити художньо-стилістичні та технологічні особливості виробів 

гончарних осередків Цвітного в їх історичному розвитку. Виставку відвідали і 

мешканці сучасного села Цвітне, в якому історія давнього гончарного осередку 

не збереглася. Виставка працювала 9 місяців, ставши культурною подією року 

2014. За цей період було проведено 60 екскурсій, у яких взяли участь понад 

3тис. відвідувачів бібліотеки. 

Не менш унікальною була експозиція «Полотняні послання 

минувшини. Рушники Наддніпрянщини”. Тут спрацювало нестандартне 

оформлення виставки, яка вражала відвідувача своєю рушниковою красою. Це 

був особливий рушниковий світ, з рушниковими хмарами, з рушниковими 

«бабами». Вишиті рушники нашого краю для дослідників і досі складають 

наукову проблему. Адже територіальні особливості заселення Кіровоградщини 

визначають їх як стилістично неоднорідні. Бібліотека запропонувала колекцію 

рушників, в якій представлено 220 зразків вишивки. Експонати збиралися на 

теренах Кіровоградської області протягом майже 30 років. Кожна річ має 

власну оригінальну історію та колекційну цінність, деякі вироби з підписами. В 

колекції представлені рушники різні за призначенням (обрядові, оберегові, 

ужиткові), домоткані полотна «біллю ткане полотно», «лічильна гладь», 

«брокарівський рушник», чернецькі, решетилівські рушники. Хронологія 

зібраних предметів розпочинається з кінця ХІХ століття й триває до 60-х років 

ХХ століття. Рушники для експонування були надані кіровоградським 

колекціонером Володимиром Нагорним та викладачем кафедри хореографічних 

дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету 

КДПУ ім.В. Винничека Ларисою Гарбузенко. Зацікавив глядача і 

документальний розділ виставки «Рушники на весільних фотографіях 40-60-х 

років» (46 світлин збірки В.Нагорного). Виставку відвідали понад 1 тисячу осіб 

з груповими та індивідуальними екскурсіями.  

Незвичним став формат виставки старожитностей української оселі 

«Коло ремесел» (концепція Л.Гарбузенко), де в рамкам виставки працював 

проект «Школа родинних ремесел». Метою проекту стала популяризація 

історичного матеріалу, який раніше був об’єктом дослідження науковців, 

викладачів, вчителів і етнографів. А сьогодні велика кількість людей змогла 

долучитися до української культури, до життя української сім’ї на 

Надніпрянщіні. Саме українські сучасні родини стали цільовою групою 

проекту. Відвідувачі пізнавали звичаї та традиції українського народу, а також 

долучалися до серії майстер-класів в традиційних українських техніках, 
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створюючи паперові бігунки (витинанки), ляльки – мотанки, паперових 

янгеликів, павуків із соломи, виготовляли глиняні іграшки та вчились 

розмальовувати писанки. 

Майстер - клас з розписування української печі викликав неабиякий 

інтерес у творчих людей. Предмети, виготовленні на майстер – класах, 

доповнили експозицію виставки, наповнивши її життям і духом зимових свят. 

Святково прикрашена українська оселя зустрічала гостей на «Щедрий вечір» в 

бібліотеці. Завдяки виставці вдалося об’єднати в українську спільноту майстрів, 

бібліотекарів, етнографів та викладачів. Дорослі і діти по родинному 

спілкувалися та пригощалися справжньою кутею. На початок 2015 року 

кількість відвідувачів сягнула позначки 1тисячі осіб, але виставка ще працює і 

ця цифра постійно зростає. 

Завдяки таким проектам та просвітницькій діяльності у різних напрямках, 

вдається крок за кроком формувати нове суспільство, нове культурне 

середовище, людей, які цінують свою історію, знають її, а також пізнають нове 

та прагнуть до самовдосконалення. 

Ми сміливо можемо говорити про те, що перестали бути відділом, в 

якому просто видаються книги чи диски, тепер ви маєте справу з творчою 

майстернею, експозиційною площею та навчальним центром. Є велика різниця 

між тим, щоб здати площу в оренду, і тим, щоб бути співорганізатором та 

координатором заходу. Один такий захід може включати в себе два або три 

окремих заходи, які об’єднані між собою загальною темою та підкріплені 

відповідними книжковими виставками чи інсталяціями. Але вся ця робота варта 

того. Рік був насичений на яскраві події, загалом відділом мистецтв в 2014 році 

було організовано та проведено 375 заходів, які відвідали 6995 осіб. 

Відділ мистецтв впевнено просувається в своїх прагненнях до того, щоб 

змінити на краще своє оточення, люди мистецтва завжди прагнули залучити до 

своєї спільноти якомога більше прихильників. Не хочемо вихвалятися, але нам 

здається, що ми таки свого досягнемо! 
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Круглий стіл “Комфортний бібліотечний простір – 

підґрунтя для якісного обслуговування користувачів” 
 

 

Нові підходи до організації бібліотечного простору 

та інноваційні зміни в організації обслуговування 

користувачів 

 

 

 

Аліна Осокіна, 

завідуюча відділом документів  

з питань економіки,  

виробництва та природничих наук  

 

  

У сучасних умовах жодна організація не 

може розвиватися без постійного вдосконалення 

своєї діяльності: надання нових послуг або 

продукції, використання нових технологій, 

оновлення методів управління діяльністю і 

персоналом. Інновації - необхідний елемент 

розвитку, без них бібліотекам неможливо 

залишатися соціально значущими організаціями, 

надавати конкурентоспроможні послуги, зміцнювати свої позиції в умовах 

ринку. 

Бібліотека – інформаційний, культурний, освітній заклад, що має 

упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел, головним завданням 

якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних 

та інших потреб користувачів. 

Затребуваний сьогодні суспільством образ привабливої, яскравої, 

радісної, святкової, привітної, комфортної, доступної і зрозумілої бібліотеки 

неможливо створити без зміни її інтер'єрів.  

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.  
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Термін «бібліотечний простір» містко і образно відображає нові підходи 

до організації бібліотечного обслуговування. У широкому розумінні його 

розглядають не тільки як матеріальні об'єкти та їх розстановку, але і як цінності 

й традиції, взаємодію персоналу і користувачів бібліотеки. І тепер на зміну суто 

функціональному погляду на простір як на засіб розміщення бібліотечних 

ресурсів застосовують інший погляд, принципом якого є відкритість, 

доступність, прозорість.  

Актуальність теми організації бібліотечного простору виникла у зв'язку з 

необхідністю вміти формувати відкритий, комфортний бібліотечний простір, 

дружелюбне ставлення до користувачів відділу. 

Саме тому питання оформлення інтер’єру, пошуку свого стилю, 

естетичної організації бібліотечного середовища стало пріоритетним напрямом 

у роботі нашого відділу.  

Для того, щоб різні категорії відвідувачів працювали й відпочивали 

поруч, не заважаючи один одному, і своєю присутністю надавали сенс 

бібліотечному простору, були створені окремі читацькі зони. Їх створено таким 

чином, щоб розмежовувати різні частини простору в залежності від їх 

використання, а саме: зона для читання, довідкової служби (місця «швидкої 

довідки»), а також для релаксації, - вони призначені для гри, творчості, 

відпочинку і спілкування. З'явилися куточки для усамітненого читання, або 

читання для душі. При необхідності будь-яка з цих зон може змінити своє 

першочергове призначення або стати багатофункціональною. Наприклад, 

стелажі для книг були поставлені на коліщатка, що дало змогу організувати 

простір відділу для проведення широкомасштабних заходів (конференцій, 

семінарів, презентацій, відкриття виставок тощо). 

  При моделюванні інтер‘єру бібліотечних відділів має сенс уникати 

«гострих кутів», які погано сприймаються користувачами, бо створюють сумну 

атмосферу. Стелажі у відділі розміщені віялоподібно. Візуально це ніби 

«відкриває» простір. Між стелажами розташовані місця для читання, 

відпочинку чи творчих занять. Це функціонально і конструктивно. Кілька 

столів об'єднані в один або два великих. Вони зручні для перегляду підшивок 

газет. Поєднання столів допомагає і в тих ситуаціях, коли кілька користувачів 

працюють з однією літературою, розробляють будь - який проект чи 

обговорюють його. Для індивідуальної роботи з книгою одномісні столи 

розміщені не поруч, як у школі, а в шаховому порядку. Такий прийом знімає 

візуальну напруженість, монотонність.  



92 

 

В інтер'єрі відділу все гармонійно поєднано: стеля, стіни, вікна, стелажі, 

вітрини, довідковий фонд, книжкові виставки та виставки експозиційних 

матеріалів, комп’ютерна техніка. 

Бібліотечне середовище сьогодні стало комфортнішим для користувача і 

працівника. Це виявляється в більш зручному і оперативному пошуку 

інформації, а також в покращенні інтер'єру. Ступінь задоволення потреб читача 

- головний критерій оцінки нашої роботи. 

Однією з головних складових якісного бібліотечного обслуговування 

користувачів є створення комфортних умов у бібліотечному середовищі. На 

сьогоднішній день основним ресурсом залишається фонд на традиційних 

носіях. Наш відділ пішов на експеримент з модернізації цього фонду влітку 

2011 року, відкривши його для користувачів.  

Фонд відділу налічує 6000 примірників українською та російською 

мовами в таких галузях: економіка, техніка, сільське господарство, 

природничі науки. Література з питань екології розміщена окремо в 

екологічному ценрі, який працює при відділі. 

Традиційно в читальному залі фонд розміщувався в підсобному 

приміщенні. Для того щоб отримати необхідну літературу, читач працював з 

каталогами і потім вже замовляв її у бібліотекаря. Це обмежувало його 

можливості ознайомитися з іншою наявною у фонді відділу літературою та 

забирало значно більше часу. 

При відкритому доступі до фонду читач сам собі господар, як в 

супермаркеті, коли штатне відвідування магазину стає своєрідним 

проведенням дозвілля. Можна не поспішати з вибором книги, за час пошуку 

конкретної книги виявити зовсім іншу, але теж дуже цікаву; трохи почитати 

за столиком; в останній момент перед підходом до кафедри для внесення 

обраної літератури в читацький формуляр поставити всі книги назад і взяти 

зовсім інші. Літературу читач можне шукати самостійно або порадившись з 

бібліотекарем.  

Завдяки відкритому доступу створенні можливості для 

диференційованого обслуговування читачів, поліпшені умови використання 

документів. При відкритому доступі до полиць застосована систематична 

розтановка з деякими змінами, що сприяють кращому розкриттю фонду перед 

читачем. Ми застосували метод територіального наближення стелажів з 

документами, близькими за змістом. Створені так звані комплексні групи 

однорідної літератури: з питань маркетингу, менеджменту, діловодства, 

банківської справи, страхування, основ економічної теорії. Для зручності 

пошуку літератури над кожним розділом фонду є табличка з назвою розділу, а 
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збоку на стелажі - перелік підрозділів. Крім цього книги кожної галузі 

забезпечені кольоровими індикаторами збоку на корінці книги. Навіть 

недосвідчений читач, що прийшов до нашого відділу вперше, точно не 

заблукає. За цієї системи обслуговування значно зросли показники 

використання фонду та повноти задоволеня читацьких потреб. 

Сьогодні відбувається переосмислення змісту масової роботи: 

оновлюються, модифікуються традиційно бібліотечні форми, запозичуються 

такі, що раніше вважалися не бібліотечними, виникають і удосконалюються 

інноваційні. 

Головна зміна в роботі відділу - активна орієнтація на програмно-

цільовий підхід і перехід від окремих заходів до довгострокових проектів і 

програм, для реалізації яких залучаються в якості партнерів різні організації. 

Так, наприклад, вже другій рік масову роботу відділ планує спільно з центром 

соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської 

ради. Завдяки тісній співпраці було проведено широкомасштабні заходи, а 

саме: науково-практична конференція «Інформаційно-комунікативні технології 

в освітньому процесі», семінар «Проекти в системі виховної роботи школи», 

навчальні тренінги для шкільних бібліотекарів «Інформаційний простір 

бібліотеки: нові технології, нові можливсті». Результати цієї співпраці: 

налагодження тісних стосунків з директорами та вчителями загальноосвітніх 

шкіл міста, планування подальших цікавих спільних заходів, презентації послуг 

та профільної літератури відділу, залучення нових користувачів, формування 

позитивного іміджу бібліотеки. 

Відділ уклав договір соціального партнерства з практичними 

психологами Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім‘ї, 

дітей та молоді, що дало змогу запровадити інтерактивну форму роботи з 

користувачами – тренінгову. В рамках проекту «Орієнтири – майбутнє», що 

реалізується в соціальному партнерстві з психологами вищезгаданого центру, 

було проведено цикл тренінгів різнопланової тематики: «Безпека роботи в 

Інтернеті», «Розвиток екосвідомості особистості», «Я – лідер», тренінги з 

популяризації здорового способу життя тощо. І в подальшому ця форма роботи 

буде активно використовуватися відділом при проведенні заходів з молоддю. 

Віртуальні книжкові виставки є досить новим явищем на українському 

ринку бібліотечних та інформаційних послуг. Наразі віртуальні комунікації та 

веб-можливості є обов’язковою умовою конкурентноспроможності бібліотек. З 

огляду на це, віртуальні виставки стають невід‘ємною складовою їхньої 

виставкової діяльності. Тому – це ще одна інноваційна зміна, яку було 

застосовано працівниками відділу для популяризації фонду. Використання у 
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практиці віртуальних виставок дозволило розв‘язати низку питань, які 

неможливо вирішити традиційними методами. Це, зокрема: забезпечення 

збереженості документів; оперативність організації виставки та можливість 

поповнення її новими документами; представлення документів у потрібній 

кількості назв; необмежений термін експонування документів; розкриття змісту 

видання за допомогою анотації. 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 та відділу, більш активному їх відвідуванню.  

Протягом останніх двох років відділ активно використовує таку форму 

роботи, як виставка-експозиція. За цей час було створено понад 40 експозицій 

різнопланової тематики: з матеріалами декоративно-ужиткового мистецтва, 

картографічних творів, фото-документів тощо. Такий вид діяльності сприяє 

пожвавленню відвідування відділу, популяризації його, згуртовує зацікавлених 

у таких формах роботи відвідувачів навколо відділу, так формується “коло 

друзів”, які зазвичай відвідують всі нові експозиції. До того ж така діяльність 

дає можливість творчим особистостям “вийти в люди”, представити свої творчі 

доробки, колекційні матеріали широкому колу відвідувачів, презентувати себе 

громаді міста. 

Розмаїття нових форм масової роботи сприяє здійсненню бібліотекою 

функції соціалізації, робить бібліотеку центром організації дозвілля і 

спілкування. Крім того, інновації в організації обслуговування користувачів 

позитивно впливають на комфортність бібліотечного середовища, і це є 

чинником удосконалення обслуговування читачів. 
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Територія дитинства: дошкільник в дитячій бібліотеці 

 

 

Наталія Мефодюк,  

 провідний бібліотекар  

відділу дитячого та сімейного читання  

ОДБ ім. А.П.Гайдара 

 

Справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку яскравою, 

показати нестандартний зміст і форму, внести ауру новизни – завдання не із 

легких. Таке завдання вимагає принципово нового рішення організації 

бібліотечного інтер’єру, поєднання традиційних та новітніх підходів до 

обслуговування. Великою мірою це залежить від загальної площі бібліотеки, її 

матеріально-технічної бази та бажання самих бібліотекарів. 

Виходячи з матеріально-технічних ресурсів бібліотеки, фахівці відділу 

дитячого та сімейного читання намагаються створити комфортний простір для 

всіх категорій користувачів, і безпосередньо для наших дошкільників, які 

вперше потрапляють до «книжкового царства» разом з батьками або разом з 

групою дитячого садочка. Про це свідчить і те, що за останні роки значно 

розширився у бік «омолодження» віковий діапазон наших користувачів: якщо 

раніше наші користувачі-дошкільники – це п’ятирічні діти, то тепер – дво-

трирічні малюки.  

Вчені вважають, що саме в ці роки дитина здатна засвоїти багато 

інформації. І природно, що нас, бібліотекарів, хвилює питання: «Яку допомогу 

ми можемо надати малятам у їхньому стрімкому розвитку?». Тому головне 

завдання фахівців нашого відділу – зробити так, щоб кожен малюк відчував 

себе в бібліотеці, як вдома, зрозумів, що на нього тут чекають і йому завжди 

раді.  

Відділ дитячого та сімейного читання складається з абонементу і зали 

сприяння розвитку читання та творчих здібностей дітей. Відразу ж, коли наші 

маленькі читачі потрапляють до відділу, їх зустрічає велика кількість іграшок 

та гарно ілюстрованих нових книг, розміщених на кольорових стелажах та 

візочках. Все в цій залі оформлено у теплих, яскравих тонах, що так 

подобаються нашим малюкам і відразу ж налаштовують їх на спілкування. Крім 

цього, привертають увагу виставки малюнків та творчих робіт дітей, 

об’єднаних однією назвою «Веселкова галерея».  

В своїй роботі широко використовуємо метод зонування простору. Ми 

прагнемо створити інформаційне середовище доступним для дітей. 
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Так, велика зала сприяння розвитку читання та творчих здібностей дітей 

також має свої зони для найменших користувачів: читальна зона - для читання 

та знайомства з журналами і новинками дитячої літератури, ігрова зона - для 

гри та спілкування, театральна зона - для проведення заходів і вистав 

лялькового театру.  

Завдяки грі дитина пізнає себе та навколишній світ. Тому ми пропонуємо 

нашим найменшим читачам зазирнути в пізнавальний світ разом з іграшками та 

дитячими книгами, широко представленими у читальній та ігровій зонах.  

У центрі читальної зони розташовано великий круглий стіл, за яким дітям 

зручно читати книжки та журнали. Дитяча книга на сьогодні вражає своєю 

різноманітністю: книжки-іграшки, книжки-панорамки, книжки-картинки, 

книжки-розмальовки, книжки-пазли. З ними можна гратися, розглядати, з їх 

допомогою можна вчитися читати, писати і рахувати, їх можна слухати. За 

допомогою активного використання ігрових матеріалів ми стимулюємо 

читацьку діяльність, адже від того, як складуться перші відносини читача з 

книгою, залежать його майбутні відносини з літературою взагалі. У наших 

наймолодших читачів вже є улюблені книги, які вони можуть «перечитувати» 

неодноразово.  

Робота з користувачами наймолодшого віку – це і робота з їхніми 

батьками. Як правило, ті мами, які записують своїх малюків до бібліотеки в 

ранньому віці, не тільки вибирають дитячі книги, а й цікавляться літературою з 

виховання та раннього розвитку, яка представлена у спеціальному 

інформаційному куточку для батьків «Зростаймо разом!». Фахівці відділу також 

розробляють інформаційну продукцію щодо залучення дітей-дошкільників до 

читання, проводять дискусії, тренінги з батьками, під час яких розглядаються 

різноманітні хвилюючі питання.  

Елементом ігрової зони є сімейний ігровий майданчик «Майстерня 

дружби та позитивного настрою», організований спільно з Сімейним 

Монтессорі центром «Ладушки», де діти разом з батьками залюбки грають у 

розвиваючі ігри, разом читають, беруть участь у заходах, майстер-класах, 

підготовлених бібліотечними фахівцями, і, звичайно ж, спілкуються.  

Популяризувати книгу і залучати дітей до читання нам допомагає 

театральна зона та можливості лялькового театру.  

Бібліотечний ляльковий театр існує у відділі багато років, але його 

актуальність не зменшується, адже за його допомогою бібліотекарі 

прищеплюють дитині любов до читання, бажання спостерігати, творити.  
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Використовуючи в своїй роботі ляльку, ми помітили, що дітей захоплює 

незвичність видовищ на сцені, які переносять їх у казковий світ літературних 

героїв, і вони, не помічаючи, активно беруть участь у видовищі.  

Пріоритет читання не означає відмови від досягнень в галузі 

інформаційних технологій. Тому ми широко використовуємо засоби 

мультимедіа у творчій роботі з книжкою. Допомагає нам також телевізор, 

проектор та комп’ютер, який ми одержали від програми «Бібліоміст». 

Як приклади проекту: «Полюби книжки читати»: голосне читання 

книги Ю. Москаленко «Україно моя…» (патріотичне виховання). 

 

- Медіа-подорож за книгою Андрія Синичкіна «Пригоди Кенгурятка та 

його друзів».  

(Кенгурятко з друзями вирішили врятувати від голодної смерті пінгвінів. 

Набрали провізії та вирушили у дорогу. Але без допомоги їм не впоратися. На 

кожній сторінці на дітей чекають інтерактивні завдання, виконавши які, вони 

допомагають друзям рухатися далі). 

 

- Медіа-вікторина «Феєрверк казок». 

(Діти гарно запам’ятовують героїв мультфільмів, а назви книг та імена 

письменників, які створили їх прототипи, не знають. Використовуючи такі види 

роботи ми знайомимо малюків з класиками світової літератури). 

 

Наші бібліотечні фахівці часто опановують різні навички та форми 

роботи зовсім не притаманні бібліотечній професії, тим самим набуваючи не 

тільки професійного досвіду, а й досвіду творчої інноваційної діяльності. Так, 

останнім часом бібліотекарі самі виконують ролі аніматорів. Аніматор - 

людина-свято. Це той, хто запалює і «реанімує» відпочиваючу публіку.  

Зрозуміло, що діти, особливо маленькі, не можуть довго сидіти на місці, 

тому нашим бібліотекарям у ролі аніматорів доводиться багато танцювати, 

співати, проводити ранкову зарядку, брати участь у спортивних іграх, 

розігрувати нескладні театральні етюди, бути клоунами, працювати в 

енергійному ритмі музичного автомата та завжди мати позитивний настрій.  

Фахівці відділу самі розробляють конкурси, готують розважально-ігрові 

програми з елементами театралізації, які дуже подобаються нашим найменшим 

читачам. 

Найдорожчий час дитинства дається для того, щоб маленька людина 

збагачувалася знаннями, знаходила свій шлях до духовних цінностей, 
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прилучалася до справ милосердя і співчуття, розкривала свої таланти. І дитяча 

бібліотека охоче допомагає їй у цьому. 
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Вулиця бібліотечних перетворень 

 

 

 

Лариса Савенко,  

директор ОЮБ ім.О.М.Бойченка 

 

 

 

“Молодь прагне креативу…”. Цю фразу я, як директор 

бібліотеки для юнацтва, постійно чую від бібліотекарів 

різних відділів, починаючи з відділу абонементу і 

закінчуючи відділом комплектування і зберігання фондів. 

Справа в тому, що в нашій бібліотеці немає жодного 

працівника, який би не мав прямого контакту з 

користувачем.  

А що ж сьогодні потребує наш читач? По-перше, 

інформацію, на будь-якому носієві, у будь-якій спосіб 

надану, аби була корисна, достовірна, оперативна, по-друге, щоб не було нудно, 

а навпаки - креативно й весело, а ще – щоб було зручно і комфортно. Ось які 

вимоги сучасний молодий користувач висуває до бібліотеки. Отже, маємо 

відповідати вимогам часу…  

Отже, хочу поділитися з вами досвідом проведення вуличних акцій та 

фестивалів. Досягнення успіху щодо залучення нових користувачів до 

бібліотеки, поширення реклами бібліотеки та її послуг, як виявилось, найбільше 

працює саме на вулиці.  

Прорахувавши усі “за” і “проти”, впевнено крокуємо назустріч 

користувачу. Визначимо переваги. Наша бібліотека розташована на 

центральній пішохідній вулиці міста – це великий плюс. Є місце, де може 

зібратися відразу велика кількість людей. Великі, масштабні вуличні акції, 

дають можливість залучати партнерів (гарантуємо їм видовищність, рекламу, 

можливість розповісти про себе).  

Влада? Не завжди працює, але 60% успіху маємо. Влада не може 

залишатися осторонь великих заходів, що відбуваються у місті. Знову ж 

додатковий піар на великий загал - теж великий плюс. ЗМІ: завжди там, де 

багато людей, є новини, є “картинка” і є з ким поспілкуватися. Тобто, маємо усі 

шанси на успіх. Зробивши такий аналіз колись, сьогодні ми бачимо, що не 

помилилися.  
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Я впевнена, що майже кожен із присутніх в цій залі чув про Фестиваль 

молодіжної книги на вулиці Двірцевій, який щорічно, вже протягом шести 

років (з 2008 р.) проводиться в Кіровограді бібліотекою для юнацтва. Сама ідея 

Фестивалю - це популяризація книги, читання серед молоді, реклама бібліотеки 

та бібліотечних послуг. Кожного року Фестиваль проходить під новим гаслом, 

який народжується, виходячи з потреб молоді. Наприклад: “Бібліотека – серце 

мого міста”, “Бібліотека – молодь: даєш зустрічний рух!”, “Бібліотечний 

драйв”. Навіть за гаслами бачимо, як змінюються потреби молоді. Юнаки та 

дівчата хочуть відпочивати, драйвувати, рухатися, але при цьому здобувати 

інформацію, і звісно, читати. 

Зробити кожний наступний Фестиваль кращим та продуктивнішим за 

попередній нам допомагало вивчення думки користувачів, їх поради і 

побажання. Робили це за допомогою “Скриньки побажань”, “Стенду відгуків та 

креативних ідей”, анкетування, експрес-інтерв’ю. 

Фестиваль дає можливість зібрати в одному місці низку організацій, яким 

є що запропонувати молоді. Це державні, громадські організації, які мають 

можливість не тільки розповісти про проекти, програми, конкурси для молоді, 

але й продемонструвати свої здобутки. Невимушена обстановка для 

спілкування розкриває потенціал молоді. Багато хто знаходить себе в 

громадській діяльності, в якості волонтера й все це - завдячуючи нашому 

Фестивалю.  

Безліч спортивних розваг, музичні та танцювальні номери - неодмінна 

складова і окраса Фестивалю. Охочі щось робити своїми руками тут знайдуть 

для себе потрібний майстер-клас. Під час Фестивалю є з чого вибирати. Багато 

майстер-класів проводимо самі (квілінг, арт-розпис, оберіг “Боже око”, орігамі, 

топіарій та інше). До більш серйозних залучаємо наших партнерів. До речі, 

якщо до проведення першого Фестивалю долучилися 4 партнери, то Фестиваль 

2013 р. підтримали 28 партнерів! Але, головною на Фестивалі була й 

залишається книга.  

Багато книжкових видавництв та магазинів вже з довірою та бажанням 

співпрацювати відгукуються на запрошення взяти участь у Фестивалі. До нас 

вже приїздять видавництва та письменники з різних міст України. Цього року в 

наметах можна було знайти книжкові полиці місцевих та київських видавництв 

“Кондор”, “Патерик”, а також познайомитись з асортиментом передплатної 

агенції “Самміт-Кременчук”. 

Всіх, кого зацікавив наш Фестиваль, ми охоче залучаємо до співпраці. 

Наприклад, до участі у Фестивалі виявили бажання долучитися еко-поселенці з 
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Черкащини. З цією метою було організовано еко-майданчик, де була 

організована виставка робіт, проводились майстер-класи.  

Кожен з майданчиків Фестивалю, де відбувається театралізований уривок 

з вистави, майстер-клас чи спортивний виступ, неодмінно супроводжується 

книжковою виставкою відповідної тематики. 

Великим попитом користується “Майданчик вільного спілкування”, адже 

відкритий діалог завжди цікавить молодь. Саме тут юнаки та дівчата мають 

можливість поспілкуватися з представниками влади, письменниками, відомими 

особистостями Кіровоградщини; молоді письменники-початківці почитати 

вголос свої твори. Особливим гостем Фестивалю 2013 року став Том Флемінг, 

відомий у світі дослідник і консультант у галузі креативної економіки, який 

перебував у Кіровограді з дружнім візитом. На цьому майданчику також 

паралельно проходить акція “Подаруй бібліотеці книгу”, завдяки якій на полиці 

книгозбірні потрапляють сотні нових книг. 

Під час масштабних вуличних акцій намагаємось використовувати 

активні форми роботи з молоддю.  

Наприклад, бонус-квест “МИ – кіровоградці!”. Команди студентів 

виконували завдання у різних закладах: галереї “Єлисаветград”, 

Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї, кав’ярні “Мокко”, 

приміщенні обласного літературного об’єднання “Степ” та інших. Бонусом 

стала паралельна екскурсійна програма. А переможці отримали сертифікат на 

командне відвідування кав’ярні “Мокко”. 

З метою привернення уваги до книги провели незвичне змагання “Ваги 

долі: книга чи Інтернет?”. Кожен бажаючий мав змогу віддати свій голос за 

книгу або Інтернет, кинувши лише один горіх на відповідну чашу вагів. Всього 

участь у голосуванні взяло 735 осіб. З досить незначним відривом перемогла 

книга – за неї проголосувало 375 осіб. Жартівливе голосування в черговий раз 

довело серйозну роль книги в житті сучасної молоді. 

Взагалі рекордом Фестивалю в цьому році стала кількість відвідувачів – 

близько 7 тис.  

Уявивши розмах Фестивалю, кількість відвідувачів та партнерів 

неодмінно виникає запитання щодо фінансової підтримки. На організацію та 

проведення заходу не витрачається жодної копійки бюджетних коштів. Все 

проводиться за рахунок партнерської допомоги, бо у Фестивалю з’явилося 

багато прихильників та партнерів.  

Наприклад, академічний обласний театр ляльок і обласний центр дитячо-

юнацької творчості (ОЦДЮТ) надають професійну апаратуру для озвучування. 

За умови її оренди, це б коштувало надзвичайно дорого. Також, в якості призів, 
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театри, музеї, художні галереї міста постійно надають безкоштовні квитки та 

запрошення на свої заходи, а такі постійні партнери, як ковзанка “Слайз” та 

фірма “Ласка”, здійснюють внески до призового фонду товарами власного 

виробництва (морозиво) та послугами (безкоштовні абонементи на ковзанку). 

Завдячуючи депутатській підтримці, були придбані великі намети для 

фестивального містечка. 

Переваги такого заходу легко зрозуміти. По перше, про бібліотеку, 

напрями її діяльності дізнається набагато більша кількість мешканців міста та 

області. По-друге, залучаємо нових читачів та знаходимо зацікавлених у 

співпраці нових партнерів. Також - привертаємо увагу влади. Якщо влада не 

йде до бібліотеки, то під час вуличних акцій, навіть проходячи поруч або 

завітавши з вітальним словом, представники влади бачать, що у бібліотеки є 

читачі, бібліотека працює у нових форматах, бібліотека відкрита для 

спілкування і вкрай необхідна молоді. 

Підтвердженням позитивного ставлення влади до різного роду вуличних 

акцій була пропозиція від першого заступника голови Кіровоградської обласної 

ради, щодо проведення заходу, схожого на Фестиваль молодіжної книги на 

вулиці Двірцевій у м. Бобринець Кіровоградської області.  

Ми із задоволенням відгукнулись на цю пропозицію. Вже через півтора 

тижні бобринчани зустрічали Фестиваль "Літо. Книга. Творчість". 

 Метою проведення Фестивалю стала популяризація змістовного 

дозвілля молоді під час літніх канікул. Ми намагалися різними засобами 

заохотити бобринецьких школярів з користю проводити свій вільний час. Саме 

тому, в рамках Фестивалю були оформлені книжкові виставки бібліотек м. 

Бобринець, виставки робіт місцевих майстринь, працювала творча майстерня 

“Лісова скульптура” тощо. У відкритті Фестивалю взяли участь голова 

Бобринецької райдержадміністрації та голова м. Бобринець. У своїх виступах 

вони наголосили на важливості подібних свят для мешканців міста та 

запевнили в тому, що Фестиваль, проведений спільно з Кіровоградською 

обласною бібліотекою для юнацтва ім. О.М.Бойченка, буде мати своє 

продовження й надалі. 

 Наша бібліотека, в свою чергу, приготувала для бобринчан безліч 

цікавих сюрпризів. Бібліотекарі навчали молодь виготовленню саморобок в 

техніці квілінг, зплести оберіг “Боже око”. Традиційно, найбільшим попитом 

користувався майстер-клас з арт-розпису. Бажаючих отримати яскраву 

прикрасу на тілі було не перерахувати. До речі, отримали таку незвичну 

прикрасу й очільники м. Бобринець.  
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Потішили ми й маленьких інтелектуалів – спеціально для них провели 

цікаві вікторини зі смачними призами “Розумний Джек” та “Книжковий 

ласунчик”. А для найактивніших влаштували дартс-змагання за сприяння 

Кіровоградського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для 

всіх”. Приїздили в гості до бобринецької молоді і великі лялькі: Телепузик, 

Чебурашка та Чорний Кіт, які охоче розважалися разом з гостями свята – 

співали, танцювали, фотографувалися на згадку, водили хороводи.  

Родинне свято тривало до обіду, і лише палке сонце та робочі справи не 

дозволили бобринчанам розважатися до вечора.  

Проводимо й інші вуличні акції, не такі масштабні, але – не менш 

продуктивні. 

В рамках акції “Святкуємо разом з бібліотекою!” виникла потреба окремі 

свята проводити саме в форматі вуличних акцій. Зроблю акцент на деяких. 

Свято Масляної в цьому році пройшло під гаслом “Масляна весну 

закликає!”. В програмі свята були: ігри, козацькі розваги, конкурси, музичні та 

театралізовані виступи, цикли книжкових виставок, виставка глиняного 

побутового посуду, хороводи біля Масляної, пеленання Колодія, запускання в 

небо весняного сонечка, майстер-класи. А яка ж Масляна без млинців та чаю? 

До речі, млинців скуштували учасники заходу близько 2 тисяч штук. В якості 

партнера виступив професійний ліцей сфери побутового обслуговування. 

Майстри та учні не лише насмажили млинців, але й проводили майстер-клас з 

їх приготування просто неба. Спонсор, який дав кошти для закупівлі продуктів, 

побажав залишитись інкогніто. До проведення козацьких розваг, хороводів, 

театралізованої вистави задіяли різні громадські організації. Така форма 

вуличної акції дала можливість познайомити молодь зі старовинними обрядами 

святкування Масляної. На святі було справжнє опудало Масляної; усім 

неодруженим в’язали на зап'ясток колодки; прикрашали великого спільного 

Колодія та навчали молодь пеленати його маленькі копії. Все дійство 

супроводжувалось тематичними піснями та хороводами. 

Вже традиційно проводимо також вуличні акції до Дня міста Кіровограда 

та Дня знань. 

Щороку ми також робимо їх тематичними, з певною "родзинкою". 

Наприклад, до Дня міста Кіровограда цього року провели бібліотусовку 

“Бібліоаптека: книги – найкращі ліки!”. 10 січня 2014 року Кіровоградській 

області виповнилося 75 років від дня утворення. Частина заходів була 

присвячена цій темі. У програмі були: книжкові виставки, відеомандрівки, 

історичні екскурси, виставки старовинних речей, історичний квест, майстер-

класи. З метою привернення уваги перехожих до “історичних” наметів, ми 
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зробили намет “Бібліоаптека”. “Книги – найкращі ліки!” - запевняли 

працівники нашої книгозбірні. Намет бібліотечної терапії користувався 

великим попитом, адже тут швидко виліковувались нудьга, поганий настрій та 

сум. У цьому допомагали: вікторина “Бібліовітамінка”, інтерактивні розваги 

“Швидка бібліодопомога” та цікаві тематичні книжкові виставки. Консультував 

та допомагав боротися з негативними емоціями Бібліотаптекар – найкращій 

фахівець із створення святкового настрою. Він оглядав пацієнтів та, відповідно 

до запитів, лікував їх за особливими бібліорецептами – “настоєм з краєзнавчої 

літератури”, курсом “Арт-терапії” та “Адреналін-стимуляторів”, пропонував 

“бібліозбір для чомучок” або книги-препарати з “бібліотечної косметички”. 

Найактивніших та найкреативніших кіровоградців бібліоаптекар 

направляв на заняття до майстерні креативу. Після повного курсу поглибленої 

бібліотерапії відвідувачі наших наметів, поінформовані та задоволені, йшли 

святкувати далі.  

Подібні акції привертають увагу ЗМІ. Тут є можливість дати власне 

інтерв’ю, прорекламувати послуги бібліотеки, використовуючи влучні меседжі, 

подати думку користувача (запропонувати представникам ЗМІ взяти інтерв’ю у 

користувачів, почути їх позицію та враження стосовно проведеного заходу та 

роботи бібліотеки взагалі). Такі акції надають можливість додаткового піару. 

Влучна “картинка” сфокусує увагу пересічного телеглядача. В бібліотеці були 

випадки, коли людина, побачивши сюжет про свято “Масляної” на телеканалі 

“Інтер”, приїхавши в наше місто, прийшла до бібліотеки і попросила провести 

для неї екскурсію по бібліотеці тому, що її дуже зацікавила наша робота.  

До речі, зацікавити такий телеканал як “Інтер” реально саме вуличними 

акціями. В цьому році ми маємо два сюжети саме на “Інтері”.  

Обласні та місцеві телеканали, представники друкованих ЗМІ вже чітко 

знають - якщо у нас вулична акція, нам буде що продемонструвати й про що 

розповісти.. Тому, як правило, напередодні вуличних акцій, нас запрошують на 

обласне телебачення в програму “Ранкова кава”. Тут ми маємо “додатковий 

бонус” - в прямому ефірі розповісти про акцію і запросити усіх телеглядачів 

завітати до нас. Це дуже класно працює. Адже на такі ефіри ми готуємося, 

йдемо не з пустими руками, а інтригуємо, зацікавлюємо, розповідаємо.  

Після вдало проведеного заходу, ми вже неодноразово були запрошені на 

програму обласного телебачення “Тема дня”, яка висвітлює лише одну 

найцікавішу подію дня, що відбулася в Кіровоградській області.  

Отже, насамкінець, скажу так: “Обирайте будь-який формат співпраці з 

громадою, але не забувайте нагадувати про себе гучно, впевнено, цікаво! І ви 

неодмінно побачите блискучий результат!”. 
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Трансформація структури дитячої бібліотеки – вимога часу: 

з досвіду роботи обласної бібліотеки для дітей ім. А.П.Гайдара 

 

Таїсія Манжула,  

директор ОДБ ім. А.П. Гайдара 

 

Сучасні трансформації впливають на бібліотеку так 

рішуче, що змінюють не лише її систему праці та ресурсів, 

а й піднімають питання про межі бібліотечного простору, 

існування традиційних бібліотек та їх функції. Усі ці явища 

призводять до пошуку нових моделей бібліотечного 

простору, що забезпечують подальшу життєдіяльність 

бібліотеки. 

Не стали винятком у цьому процесі і дитячі 

бібліотеки, зокрема, обласна бібліотека для дітей. Це сталося, звичайно, не 

сьогодні, а декілька років тому. Я, як керівник, добре розуміла, щоб втриматися 

“на плаву”, бібліотеку необхідно кардинально змінити, аби відповідати 

вимогам часу. 

Таке завдання вимагає принципово нового рішення організації 

бібліотечного інтер’єру, поєднання традиційних та новітніх підходів. Великою 

мірою це залежить від загальної площі бібліотеки, її матеріально-технічної бази 

та бажання самих бібліотекарів. 

Справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку яскравою, 

показати нестандартний зміст і форму, внести ауру новизни – завдання не з 

легких. Зміни, які відбуваються навкруги, потребують нових рішень. І ми 

знайшли правильне рішення. Зміни розпочали з трансформації структури 

бібліотеки, адже існуюча структура нас уже не задовольняла.  

За останнє десятиріччя у нашій бібліотеці неодноразово проходила 

реорганізація структурних підрозділів, як з метою розширення спектру 

бібліотечно-інформаційного сервісу для наших користувачів, так і з метою 

розв’язання деяких проблемних питань, пов’язаних з розробкою нових 

напрямів та форм роботи з різними категоріями читачів, розширенням 

соціокультурних зв’язків, урізноманітненням бібліотечних послуг та 

започаткуванням комп’ютеризації ОДБ. Адже стереотип про те, що бібліотека – 

це тиха, консервативна установа (тим більше - дитяча) давно зламався. 

Звичайно, все це доводилось вирішувати у межах існуючих штатів та 

фінансування. 
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Нам необхідно було віднайти ту оптимальну модель структури дитячої 

бібліотеки, в результаті якої відбудуться зміни не тільки в назві того чи іншого 

відділу, але й у сфері діяльності усього закладу, які принесуть певні позитивні 

результати, спрацюють на підвищення іміджу бібліотеки в громаді.   

І зміни розпочалися за допомогою використання методу зонування 

простору.  

Бібліотека починається з інформаційної зони. Тут можна дізнатися про 

послуги книгозбірні, її заходи, одержати відомості щодо освітніх закладів на 

даній території, гуртків та клубів, адрес юридичних та соціальних служб, інші 

дані, котрі стосуються щоденного життя закладу, сім’ї, батьків, дітей. 

Наступним кроком стала трансформація великих читальних зал 

бібліотеки. “Чому саме читальних зал?”, - запитаєте ви. Нагадаю усім нам про 

ту проблему, яку відчули на собі абсолютно усі бібліотеки, і про яку так багато 

говорили в бібліотечних кулуарах, на конференціях, обговорювали у пресі, на 

професійних блогах. Це - хвилювання за значний спад читацької активності в 

читальних залах бібліотек. Адже сьогодні в пошуках інформації читачі все 

менше сидять у читальних залах, читають або конспектують першоджерела 

(виняток – групові відвідування учнів молодшого шкільного віку, які разом з 

вчителями систематично відвідують бібліотеку).  

Візьмемо для прикладу нашу читальну залу, яка знаходилась на другому 

поверсі бібліотеки і була розрахована на обслуговування користувачів – учнів 

6-9 класів, а згодом і організаторів дитячого читання. Велика, простора, світла. 

Багато років вона виглядала традиційно: ряд столів, стільців, виставкові 

вітрини з книгами, кафедри видачі документів. Але останнім часом - обмаль 

користувачів за читацькими столами. Ось тоді ми і замислилися про створення 

в цій залі відкритого простору.  

Влітку 2012 року, внаслідок структурних перетворень, ми створили на 

базі цієї зали відділ естетичного спрямування та організації змістовного 

дозвілля користувачів з інформаційною зоною обслуговування та виставково-

презентаційною зоною, де відбуваються презентації виставок, найбільш 

масштабні заходи не тільки цього відділу, а й загально - бібліотечні.  

Завдяки ініціативі та творчості фахівців відділу, було створено 

бібліотечну студію “АРТ-СВІТ” з числа талановитих юних читачів, які успішно 

допомагають бібліотекарям у підготовці та проведенні театралізованих свят, 

майстер-класів, ігрових та розважальних програм. Щотижня тут збираються 

юні учасники різних студій на свої засідання і це дає можливість їм 

спілкуватися, проявляти свої таланти та обдарування, сприяє залученню до 

бібліотеки талановитих дітей та нових читачів.  
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Враховуючі тенденції сьогодення, ми повністю відкрили доступ 

користувачам до фондів читальних зал. І тепер кожен бажаючий користувач 

має можливість самостійно або за допомогою бібліотекаря-консультанта 

вибрати необхідну книгу або журнал.  

Звичайно, фонди бібліотек, які формувалися десятиріччями, разом з 

представленою ними культурною пам’яттю є й залишаються дуже 

необхідними, проте вони доповнюються сучасними інформаційними й 

комунікаційними технологіями. Поряд із придбанням і наданням для 

користування книг, журналів, CD-ROMів, надається оперативна інформація із 

світових електронних ресурсів. 

Тому підготуватися до домашніх завдань, просто почитати книгу не 

тільки в її традиційному вигляді, а й скориставшись можливостями Інтернет, 

можна у відділі підліткового читання та інформаційно-консультативних послуг 

користувачам, де обладнано невеликі читацькі зони та створено WI-FI зону. 

Тепер у цьому відділі обслуговуються учні 6-9 класів, надається інформаційна 

підтримка вчителям, вихователям, колегам-бібліотекарям. Можна сказати, що у 

цьому відділі також створено своєрідну рекреаційну зону, тобто зону 

відпочинку від метушні та зовнішнього гамору. 

Ще одна велика читальна зала в нашій бібліотеці знаходиться у відділі 

дитячого та сімейного читання та призначена для обслуговування дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, але і вона також має свої зони для 

маленьких користувачів: читання та знайомства з журналами і новинками 

дитячої літератури, ігор та спілкування, проведення заходів і занять 

бібліотечної міні-школи “Вулик” (тобто імпровізованої театральної зони). 

Щонеділі тут також діє сімейний ігровий майданчик “Майстерня дружби та 

позитивного настрою”, діти разом з батьками залюбки грають у розвиваючі 

ігри, разом читають, беруть участь у заходах, підготовлених бібліотечними 

фахівцями і звичайно ж спілкуються. 

Для тих бібліотек, у кого маленькі приміщення, компромісним рішенням 

при влаштуванні зони спілкування може стати відгороджений простір на 

абонементі, напіввідкритий по відношенню до місця обслуговування. Те, що 

відбувається тут, привертатиме увагу інших користувачів, що сприятиме 

збільшенню учасників заходу, який проводиться. 

Ще одним жвавим острівцем бібліотеки є Інтернет - зала, яка працює у 

відділі комп’ютерних технологій та забезпечення Інтернет-доступу 

користувачам, адже не секрет, що сьогодні наші діти з новими технологіями на 

“ТИ”, недарма їх називають “мультимедійним поколінням”, “комп’ютерними 

аборигенами”. Юних користувачів в безкоштовній Інтернет - залі приваблює не 
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тільки сучасне комп’ютерне обладнання, яке бібліотека одержала наприкінці 

2013 року від Всеукраїнської програми “Бібліоміст” за перемогу у конкурсі 

проектів “Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного 

доступу до Інтернету”, а й можливість отримання цікавої інформації, нових 

знань, і звичайно ж спілкування зі своїми однолітками. Адже бібліотечний 

проект, який ми назвали “Сучасна бібліотека - сучасні послуги” передбачав 

умовне створення в Інтернет – залі декількох зон для різних цільових аудиторій 

користувачів, зокрема: “Game room” - ігрової зони для розвитку дітей за 

допомогою онлайн-ресурсів та медіа-теки бібліотеки; “Speaking land” - зони для 

надання можливостей скайп - зв’язку та різних форм онлайн – спілкування та 

“Education-online” - зони надання інформаційної підтримки та допомоги учням 

у питаннях самоосвіти, освіти та підготовки до вступу у ВНЗ. 

Я зупинилась лише на трансформації відділів обслуговування бібліотеки, 

що було викликано вимогами сьогодення, але зміни відбувались і в інших 

відділах закладу. Іноді зміни викликають у співробітників не лише радісні 

почуття, вони часто пов’язуються з різноманітними страхами та невпевненістю. 

Для того, щоб останні не перетворилися на опір усьому новому, персоналу 

важливо постійно знайомитися з новими завданнями й видами роботи, 

займатися самоосвітою та підвищувати свою фахову компетенцію. Якщо 

бібліотеки і бібліотекарі бажають справитися з новими викликами сьогодення, 

зі змінами та перетвореннями, то прагнення до навчання та отримання нових 

знань від нас бібліотекарів повинні зробити свій внесок у цю справу. 
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Корпоративна культура в Знам’янській міській ЦБС 

 

 

Марина Колісніченко, 

 директор Знам’янської МЦБС 

 

Поняття "корпоративна культура" - це система керівних переконань, 

принципів і технологій у життєдіяльності підприємства.  

Вона впливає на процес та ідеологію управління, цінності орієнтації, 

поведінку в колективі та на роботу установи в цілому. 

Так, чим вище її рівень, тим у меншій мірі персонал має потребу у 

чіткому регламентуванні діяльності, в детальних схемах та інструкціях. До того 

ж зростає імідж підприємства.  

Корпоративна культура в бібліотеці дозволяє орієнтувати працівників на 

загальні цілі, підвищувати їх ініціативу, полегшувати спілкування. Сутність її в 

системі управління персоналом в бібліотеці визначають: 

 загальнолюдські цінності 

 співробітництво, ініціатива 

 якість роботи 

 відданість підприємству, почуття спільності 

Щоб досягти мети в управлінні персоналом, необхідно вирішувати низку 

завдань: 

 залучення людей до спільної діяльність на благо бібліотеки 

 зміцнення стабільності системи соціальних відносин, 

підтримки індивідуальної ініціативи працівників 

 надання допомоги у досягненні особистого успіху 

 зміцнення колективу бібліотеки (поздоровлення з сімейними 

подіями, професійними святами тощо). 

 На великих підприємствах у штатних розписах для цього передбачені 

посади менеджерів, які безпосередньо працюють з колективом. А в наших 

бібліотечних колективах ці обов’язки покладені на нас, керівників.  

 Іноді буває так, що, відвідавши якусь бібліотеку, ми згодом коментуємо: 

"До чого ж неприємно там: бібліотекарі не усміхнені, до відвідувачів ставляться 

зневажливо. Більше туди не піду." А іноді навпаки кажемо: "Як мені там 

сподобалося, і люди привітні, всі до мене посміхаються, швидко знайшли 

потрібну мені інформацію. Загалом видно, що в цій установі високий рівень 

культури. Хочеться ходити до них і в подальшому.“ 
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Тобто, нерідко ми оцінюємо установу, відзначаючи в ній певний рівень 

спілкування, взаємодії та зовнішніх ознак культури. 

Будь-яка організація – це люди, які в ній працюють і саме вони своєю 

поведінкою, взаємодією і спілкуванням формують уявлення про свій колектив.  

Існують декілька чинників створення корпоративної культури: 

 забезпечення інформованості колективу про плани і 

перспективи розвитку бібліотеки (засоби: зустріч з керівником, наради, 

дошки оголошень тощо) 

 підтримка у людей впевненості у майбутньому (не слід 

демонструвати підлеглим, що їх можна легко замінити іншими) 

 створення позитивного психологічного клімату у колективі 

 допомога в адаптації нових працівників 

 система навчання персоналу і підвищення його кваліфікації 

 заохочення щодо підвищення особистого потенціалу 

працівника 

 допомога у вирішенні житлових проблем, сімейного 

відпочинку, матеріальної допомоги, тощо 

 прямий контакт з керівником (без попереднього 

повідомлення) 

 інше: кодекс поведінки колективу, його готовність до змін, 

рівень компетентності. 

 

Майбутнє бібліотеки в суспільстві визначає персонал. В п’яти бліотеках 

Знам’янської міської ЦБС на сьогоднішній день працює 15 бібліотечних 

фахівців і 5 осіб - обслуговуючого персоналу. Вищу освіту мають – 6 чоловік, 

середньо-спеціальну – 9. За віком: 55 років – 2 особи, 35-55 років – 13 осіб. 

Фахівців зі стажем роботи до 10 років – 2 особи, 10-20 років – 7 осіб, понад 20 

років – 6 осіб. 

Міська ЦБС має статус юридичної особи, свій Статут, свою бухгалтерію. 

Успіх бібліотеки значною мірою залежить не тільки від освіти та стану 

роботи, але від знань, умінь, ставлення до роботи персоналу, а також рівня їх 

професійної підготовки і самоосвіти.  

За період, що минув від дня створення ЦБС (а це понад 20 років), ми 

переживаємо не найкращі часи: відсутність належного фінансування, ліквідація 

дитячої бібліотеки, скорочення 15 бібліотечних фахівців, на сьогоднішній день 

не опалюється 2 бібліотеки, незадовільна матеріально-технічна база, але, не 

дивлячись на ці негаразди, ЦБС має багато досягнень і здобутків і все це - 

завдяки колективу ентузіастів і однодумців. 
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Невеликою частиною бібліотек України є книгозбірні нашого міста, в 

яких працюють самовіддані люди. Всі вони вважають свою професію не просто 

роботою, а покликанням своєї душі. З книгою вони пов’язали своє життя, з нею 

вони працюють і відпочивають. 

Стало вже традицією своє професійне свято відзначати в туристичних 

подорожах по історичних місцях України. Починаючи з 2004 р. бібліотекарі 

Знам’янської міської ЦБС відвідали: 

– Уманський заповідник “Софіївка” 

– м. Канів 

– парк "Веселі Боковеньки" (Долинський район) 

– м. Київ (Києво-Печерська Лавра) 

– м. Київ (музей під відкритим небом "Пирогово")  

– м. Переяслав-Хмельницький 

Ніщо так не об’єднує колектив, як спільне відзначення свят: професійне 

свято – Всеукраїнський день бібліотек, Новий рік, 8 Березня, Великдень. 

Так, до Всеукраїнського дня бібліотек бібліотекарі підготували 

інноваційний захід "Бібліо-фольк-party", який відбувся у міському Палаці 

культури. На дебют до бібліотекарів завітав міський голова, найактивніші 

читачі, шанувальники книги та духовні наставники бібліотек – місцеві поети, 

письменники, музиканти. 

Креативно і творчо підійшли працівники бібліотечної системи до 

проведення свята, в якому були гумористичний бібліотренінг, слайд-шоу 

"Найкращі бібліотеки світу", церемонія "Бібліотріумф“ з різноманітними 

номінаціями. А окрасою свята стала відеопрезентація про діяльність ЦБС. 

Задля згуртованості колективу, започатковані інноваційні 

загальносистемні заходи під гаслом "Бібліотека іде в люди". Особлива увага – 

літнім канікулам. Так, до Дня захисту дітей, Дня міста, Дня Незалежності у 

міському парку відпочинку були проведені: флеш-моби "Алея читання", 

"Книжкова галявина", "Дивосвіт книги", дитячі ігротеки "Бібліотечні подорожі 

містом", які пройшли в різних районах міста, "Зона читання під літнім небом" 

та уікенд на свіжому повітрі "Бібліогалявина". 

Затишок у своїх бібліотечних оселях ми створюємо теж спільно. 

Наводимо лад в бібліотеках та навколо, беремо активну участь у 

загальноміських суботниках. 

Сучасна бібліотека – складна система, яка потребує професійного 

управління та охоплює всі сторони її виробничо-господарської й соціальної 

діяльності. Раціональне і чітке управління бібліотекою можливе за умови 
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єдиної політики, єдиної лінії керівництва, чіткої, злагодженої роботи керівника 

і колективу.  

Керівник бібліотеки сьогодні повинен концентрувати увагу на людях, 

адаптуватися до умов, що постійно змінюються, бути готовим до змін, 

здійснювати нововведення.  

При цьому для керівника важливо спілкуватися з колективом, оцінювати 

кожного індивідуально, бути вимогливим до підлеглих, терпляче ставитися до 

їх помилок і недоліків, але й надавати самостійність та вітати ініціативу. 

Оптимальна, золота формула управління колективом – це керувати 

командою однодумців. 
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Сучасне обслуговування в бібліотеці вишу: мрії та реальність 

 

Валентина Євміна,  

директор бібліотеки  

Кіровоградського національного  

технічного університету 

 

 Мы не ставили своей целью исследовать проблемы всех вузовских 

библиотек Украины, а хотим рассказать о мечтах и реалиях одной библиотеки - 

библиотеки Кировоградского национального технического университета, а 

также проиллюстрируем наш рассказ фотографиями. 

Чего же ждут современные студенты от организации библиотечного 

обслуживания в образовательных учреждениях? Для современного студента 

сегодня библиотека – это одна из сервисных организаций, призванная 

обслуживать свой вуз, помогать в учебе, в научных исследованиях и поиске 

нужной информации. Необходимо при этом иметь в виду, что это поколение, 

выросшее рядом с компьютерами и интернетом, и относится к современным 

технологиям не как к чему-то новому и революционному… Кроме того, 

студенты не желают видеть в библиотекаре еще одного преподавателя. Им 

нужен советчик и проводник в мире информации, Но не руководитель и не 

распорядитель.  

Итак, что же мы имеем для комфорта наших посетителей?”: электронный 

каталог, в котором 35 тис. записей, почти 440 тис. книг, свыше 78 тис. статей из 

периодических изданий, внесенных в электронную базу (благодаря участию в 

ЦУКК все журналы расписываются постатейно).  

Площадь библиотеки 1,5 тис. кв.м, 3 абонемента, 3 читальных зала, 

имеющиЕ более 300 посадочных мест. 

 Свободная WiFi зона, а также выход в Интернет со стационарных 

компьютеров. 

Мультимедийная техника, помогающая в проведении мероприятий, 

тренингов. 

 Кроме того читальные залы библиотеки открыты для свободного 

посещения не только студентами, преподавателями и сотрудниками 

университета, но и всеми желающими. 

А теперь подробнее…  

 Атмосфера – это центральный элемент имиджа библиотеки, она должна 

становиться более комфортной для посетителя. Это выражается прежде всего в 

том, что более комфортным, радуя глаз, становится интерьер, в том, что более 
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удобным и оперативным становится поиск информации. Я буду отчаянно 

спорить с теми, кто считает, что интерьер – это не столь важно. Ну согласитесь, 

гораздо приятнее работать в современной, уютной и комфортной библиотеке. 

Казалось бы, мелочь – изменили расстановку столов. Но это вызвало просто 

восторг у студентов. Теперь кто-то может сидеть за столами группой и решать 

свои вопросы, кто-то может сидеть в кресле, кто-то «забиться» в угол и 

наслаждаться одиночеством. Удобно размещать большие листы ватмана для 

работы. Есть также круглые(а вернее квадратные) столы, зона для массовых 

мероприятий, где расстановка столов соответственная. Есть идея поставить 

пару чертежных досок. 

 Следует признать, что поиск по карточному каталогу - не очень приятное 

и довольно трудоемкое занятие. Сегодня пользователи, особенно студенты, 

получают наслаждение, "путешествуя" по электронному каталогу и в Интернет.  

 Безусловно, и при использовании новейших технологий поиск не всегда 

бывает результативным, но он не столько скучный, трудоемкий, как раньше. 

Приведу недавний пример. Лаборанту одной из кафедр для оформления 

полного списка имеющейся в библиотеке литературы по 4(!)предметам 

понадобилось аж 20 минут! Комфортно? Я думаю - да. 

К сожалению, сайт библиотеки сейчас находится в разработке. Хотя 

почему – к сожалению. Это тоже еще недавно была наша мечта – современный 

сайт, и вот она воплощается в реальность. А пока мы предлагаем нашим 

пользователям общение в социальных сетях. 

Для передачи информации активно используется электронная почта, что 

позволяет экономить время не только библиографов, но и абонентов. В удобное 

для себя время они могут воспользоваться предоставленными 

информационными услугами. По e-mail ведется довольно успешная работа с 

должниками. 

На базе нашей библиотеки 3 года подряд проводились: фотоконкурс, 

круглые столы и конференции студентов и школьников, посвященные 

экологии. Наверное, поэтому библиотека выбрала себе направление по 

информированию пользователей в области именно экологии. 

В бесплатном тестовом доступе были online базы «Библиороссика», 

«BioOne» и мультидисциплинарная onlineбаза «Ebsco». 

 Прежде, чем научить студента, нужно научить преподавателя. Для этого 

проведено 2 тренинга для преподавателей по пользованию научно - 

метричными базами данных, мировыми и украинскими, а также оказываем 

методическую помощь преподавателям по регистрации в этих базах, 

консультирование по поиску в авторском профиле Скопус. На сервере имеется 
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папка, в нее сбрасывается вся новая информация, которую удается найти в сети, 

и которая может быть полезна нашим пользователям. Проводится мониторинг 

информации о новых ресурсах. 

Внедрение новейших технологий обеспечивает усовершенствование 

проведения информационных массовых мероприятий: "Дни специалиста", "Дни 

кафедры», семинаров, тренингов и др.  

В условиях постоянного увеличения информационных ресурсов 

пользователю недостаточно быть информированным о новейших 

информационных технологиях библиотеки; более важно научиться 

пользоваться этими технологиями. Необходимые умения и навыки широкого 

поиска информации и ее использования: от работы с ЭК, компьютерной 

грамотности к навигации в сети Интернет. Поэтому мы уделяем большое 

внимание организации информационной подготовки своих пользователей. С 

этой целью разработан специальный курс "Информационная культура 

современного студента". Занятия проводятся с помощью слайд-презентаций, 

что позволяет более наглядно демонстрировать материалы лекций, 

способствует лучшему восприятию информации. А для студентов старших 

курсов проводится беседа на тему: «Научная деятельность студента: 

оформление дипломного проекта. Библиографические списки».  

 Нам очень хочется, чтобы библиотека была для наших пользователей не 

только местом учебы, но и местом проведения досуга.  

Здесь проводятся встречи с писателями, поэтами, режиссерами, 

проводится показ фильмов и различные флеш-мобы, шахматные турниры. 

Студенты и школьники самостоятельно организовались в соцсетях и приходят в 

библиотеку по пятницам для встреч в литературном кружке. 

Уже 3 года подряд к Дню СВ.Николая проводится конкурс новогодних 

елок. Не станет исключением и этот год. 

А сейчас немного об очень необычной библиотеке. Рассказ о ней вызвал у 

студентов живой интерес. Мы считаем, что она очень полезна в наше 

неспокойное время, когда люди боятся людей, когда растет ксенофобия, а 

также другие виды всевозможных фобий, неприятие людей определенных 

профессий и социальных групп.  

В Англии открываются "Живые библиотеки", где можно напрокат взять 

"почитать" человека 

Идея, пришедшая из Скандинавии, проста: вместо книг читатели могут 

прийти в библиотеку и взять напрокат человека для 30-минутной беседы.  

Предлагаемые "живые" книги представляют собой широкий спектр 

человеческих стереотипов. Ну, например, такой: Офицер полиции, 
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Вегетарианец, Мужчина-няня и Вечный активист, а также Человека с 

умственными отклонениями и Молодой человек, исключенный из школы.  

В каталоге каждый охарактеризован рядом негативных качеств, с 

которыми читатели могли столкнуться.  

"Живая библиотека" – действенное средство для борьбы с ксенофобией , 

она работает согласно принципу, что чрезмерная жестокость и агрессия 

возникает между людьми, которые не знают друг друга. "Живая библиотека" 

может сблизить людей, которые вряд ли смогут встретиться иным способом.  

 

В прошлом году была проведена встреча со студентами из Судана, 

Нигерии, Турции, которую мы назвали «Моя Батьківщина - мої традиції». 

«Разговор по душам». Она так понравился всем, что и наши студенты, и 

студенты - иностранцы захотели продолжить подобные встречи.  

А теперь о мечтах…  

Я хочу работать в такой библиотеке, где можно читать, сидя в удобном 

кресле или вообще, где тебе нравится, хоть на полу.  А еще- слушать музыку, 

смотреть фильмы, и даже спать на удобных пуфиках. Где читатель может сам 

выбрать книгу в электронном каталоге, а потом найти ее на полках по шифру. 

А сдать- через круглосуточные станции возврата литературы, причем, взять 

книгу можно в одном корпусе, а сдать в другом. Читательский билет единый, 

его можно оформить, имея при себе паспорт, прописка (!) значения не имеет. 

Для любителей поболтать по мобильному - специальная "телефонная будка" со 

звукоизолирующими стеклами, в ней можно говорить в полный голос, вас все 

равно не услышат. Записаться в библиотеку можно, не выходя из дома, по 

интернету, а книги из ежеминутно пополняющейся электронной базы можно 

читать прямо на сайте. Но здесь так уютно и интересно, что вернулись 

читатели. И самое популярное место - библиокафе, где можно и почитать, и 

перекусить. 

 И поработать. Появился еще один новый тип читателей, который 

использует библиотеку как… офис или рабочий кабинет. 

 Ну, а пока я мечтаю, такие библиотеки уже сейчас существуют. Хочется 

белой завистью позавидовать представителям нашей профессии и 

библиотечным пользователям за рубежом. Нет, конечно, и среди отечественных 

библиотек есть образцы для подражания, но все-таки...На одной из встреч со 

студентами я рассказывала, например, о самой лучшей библиотеке Германии – 

библиотеке города Штутгарт. А чего стоит отношение к сельским библиотекам 

в Финляндии… В Финляндии в "Национальной информационно - социальной 
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стратегии на период с 2007 по2015 год" Финские библиотеки определяются как 

"Национальное общественное благо и достояние". 

Сколько бы мы не говорили, что работа библиотеки зависит от людей, 

согласитесь, на одном энтузиазме, без финансирования сделать что - либо очень 

сложно, а порой и невозможно. Завидуем белой завистью тем, кому выделяются 

деньги не только на книги и периодику, а также и на ремонт, новую мебель, 

современную технику и программное обеспечение.  

Мы представляем библиотеку вуза, а поэтому мне хочется сказать 

следующее: современное и качественное образование - это залог 

конкурентоспособности любой страны. Все мы хотим жить в современной, 

развитой и богатой стране, а кто же нам ее создаст? Может быть мы, может - те 

студенты, которые учатся сейчас в наших вузах? Но как «заманить» студента в 

библиотеку, если сам студент находится на пороге 15 года 21 века, а 

библиотека застыла в 90-х годах 20-го? 

К сожалению, мы здесь сталкиваемся с недостаточным государственным 

финансированием, я бы даже сказала - с вопиющим отсутствием 

государственного финансирования..  

В одной статье про финансирование украинских библиотек я прочитала 

такую фразу «тем не менее, библиотеки в Украине еще функционируют и даже 

как-то выживают». Оптимистично, не правда ли?  

Выбирать нужно только грандиозные цели. Каждый может выбрать 

легкодоступную цель и достичь её, но это неинтересно ( Нэнси Дрю). 

Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. В данной конкретной ситуации 

позволю себе не согласиться с мудрыми китайцами. Мы ждем перемен, 

радуемся им, пытаемся в меру своих сил и возможностей идти им навстречу. 

Очень хочется, чтобы не только в крупных, столичных городах, но и в 

провинциальных было оборудование, дающее читателям возможность 

самостоятельно работать с библиотечным фондом: это и копировальные 

аппараты, и станции круглосуточного возврата, и, самое главное, станции 

самообслуживания, на которых человек может самостоятельно 

зарегистрировать за собой литературу и взять ее домой». Система работает так, 

что человек, в принципе, может пройти в библиотеку, взять книгу домой и 

уйти, не общаясь ни с кем из персонала. 

Современный пользователь не обязательно должен приходить в 

библиотеку лично. Он должен иметь возможность «посещать »библиотеку 

удаленно, просто зайдя в компьютерную сеть. 

 Использование инновационных технологий в библиотечной практике 

позволяет качественнее и быстрее удовлетворить информационные 

http://citaty.info/quote/299987
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потребности пользователей различных категорий, поэтому автоматизация 

библиотечно-информационного обслуживания должно быть одним из 

первоочередных задач научной библиотеки. 

Разнообразные технические приспособления позволяют сократить до 

минимума временные потери при записи в библиотеку, обмене книг, получении 

заказанной информации и других технических процедурах. 

В наших библиотеках осознание и реализация всех этих условий 

комфорта только начинается. 

 Не смотря на трудности, испытываемые сегодня, стремление двигаться 

вперед - единственно возможный выход из сложившейся вокруг нас 

критической ситуации. 

Кто, как не мы с вами, поднимет этот вопрос! Так давайте же говорить о 

том, что если мы идем в Европу, то должны обратить внимание на то, что в 

Европе, кроме всех прочих благ, есть еще и современные библиотеки, что 

чтение там не считается чем-то второстепенным. 

Хотелось бы поставить на этом такую оптимистичную точку. 

Люди глубоко внутри себя всегда стремятся к Happy End-у…вот и нам 

хочется представить себе библиотеку будущего тем, чему останется место в 

обществе, что будет приносить пользу. Приятно было бы через пару десятков 

лет открыть ее двери и увидеть нечто кардинально новое, пахнущее 

современностью и информационным совершенством, а не пылью и 

ненужностью. 
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Методична діяльність. Підвищення кваліфікації 
 

Бібліотеки Кіровоградщини: рік 2013-й 

( підсумки діяльності) 

  

Любов Циганкова, 

завідуюча науково-методичним відділом 

ОУНБ ім..Д.І.Чижевського 

 

Діяльність бібліотек Кіровоградщини у 2013 році 

регламентували розпорядження Голови Кіровоградської 

облдержадміністрації від 27 листопада 2009 року за № 910-

р, яким затверджено План заходів щодо розвитку 

бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-

2015 роки, обласні програми “Центральний регіон-2015”, 

план соціально-економічного розвитку по галузі 

„культура”. 

Бібліотеки області у 2013році відчували підтримку місцевої влади, яка 

опікувалась закладами культури своїх територій. За умови залишкового 

фінансування культури представники місцевої влади були обмежені у коштах, 

які можуть спрямувати на цю галузь. Тим більше цінними і важливими є 

практичні кроки для покращання існуючої ситуації у бібліотечній справі. 

Результативність розгляду бібліотечної галузі під час засідань рад різних 

рівнів сприяє збільшенню кількості бібліотек, які опалюються, переведенню в 

кращі приміщення, проведенню поточних та капітальних ремонтів.  

Так, у Добровеличківському районі колегія райдержадміністрації 

розглянула питання роботи бібліотечних закладів, сесії сільських рад – про 

виведення бібліотекарів зі штатного розпису сільських Будинків культури, 

сільських клубів та створення відповідних бібліотечних закладів. Результат - 

передбачення у бюджетах сільських рад на 2014 рік - створення бібліотечних 

закладів на території кожної сільської ради. 

У Долинському районі відділ культури і туризму райдержадміністрації, 

районна бібліотека для дорослих тісно співпрацюють з головами сільських рад 

з питань режиму та змісту роботи бібліотек, зміцнення матеріально-технічної 

бази. Працівники районної бібліотеки беруть участь у засіданнях виконкомів, 

сесіях сільських рад, разом з представниками районних установ виїздять до сіл. 

У Кіровоградському районі 7 сільських рад розглянули питання щодо 

організації роботи сільської бібліотеки. Результатом стала заміна вікон на 
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сучасні та проведення поточних ремонтів у 9 сільських бібліотеках 

(Вишняківській, Іванівській, Назарівській, Обознівській, Оситнязькій, 

Підгайцівській, Українській, Федоровській, Лозуватській), відновлення 

освітлення у Покровській, Крупській сільських бібліотеках, оформлення 

документації для підключення до електромережі Покровської та Крупської 

сільських бібліотек. 

У Новоукраїнському районі 14 сільських рад розглянули діяльність 

сільських бібліотек, в т.ч. поповнення бібліотечних фондів та передплату 

періодичних видань. Результат - виділення коштів на придбання літератури: для 

Фурманівської (5тис.грн), Помічнянської (2тис.грн.), Семенастівської 

(1тис.грн.) сільських бібліотек. 

У м. Олександрії на сесії міської ради розглянуто питання 

комп’ютерізації бібліотек міста. Виділено 46300 грн., за які придбані 8 

комплектів комп’ютерної техніки для 5 бібліотек, за рахунок фонду розвитку 

міста та загального бюджету. 

У м. Кіровограді на засіданні ради відділу культури і туризму 

міськвиконкому розглянуті питання про занесення кращих представників 

територіальної громади та трудових колективів на міську Дошку пошани та 

питання про надання коштів на придбання комп’ютерної техніки для міської 

ЦБС. Ріщенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради колектив 

Кіровоградської МЦБС занесено на міську Дошку пошани, для бібліотек 

придбано 5 комп’ютерів. 

Не приділяла належної уваги розвитку бібліотечної галузі місцева влада у 

Вільшанському, Гайворонському, Голованівському, Маловисківському, 

Новоархангельському, Новгородківському, Онуфріївському, Петрівському, 

Устинівському районах, містах Знам’янці та Світловодську. 

Пріоритетними напрямками діяльності бібліотек області у 2013 році була 

цілеспрямована робота щодо задоволення освітніх, соціальних і культурних 

потреб усіх категорій населення, вдосконалення інформаційного забезпечення 

користувачів; запровадження комп’ютерних технологій та інформаційно-

бібліографічне обслуговування населення регіону, активізація соціокультурної 

діяльності, поступова модернізація бібліотек, соціальне партнерство та 

проектна діяльність. 

У 2013 році збережено мережу бібліотек області, яка нараховувала 578 

закладів, з них 3 обласні та 575 бібліотек, що знаходяться в регіонах області, з 

них 465 сільських бібліотек.  

В області продовжують функціонувати 12 ЦБС і 13 ЦБС – 

децентралізованих, у яких налічується 323 бібліотеки (56,2 %).  
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В 13 районах, де проведено децентралізацію бібліотечних систем, 

збережено самостійні сільські бібліотеки та створено умови для їх 

функціонування. Це бібліотечні системи Бобринецького, Голованівського, 

Добровеличківського, Долинського, Кіровоградського, Маловисківського, 

Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського, 

Олександрівського, Петрівського, Онуфріївського, Світловодського районів. 

Відділ культури і туризму Онуфріївського району отримав Лист-

погодження Міністерства культури України від 9.12.2013 р. № 128/9/46-13 

щодо об’днання районних бібліотек для дітей та дорослих за підписом 

заступника Міністра Балюрко В.С. 

Відділ культури і туризму Світловодської райдержадміністрації отримав 

також Лист-погодження Міністерства культури України щодо об’днання 

районних бібліотек. 

Збереженню мережі бібліотек, особливо у сільській місцевості, сприяло 

прийняття Постанови Верховної Ради України від 8.02.2011№4356-УІ, якою до 

кінця 2015 року впроваджено мораторій на закриття державних і комунальних 

закладів культури в сільській місцевості. 

На виконання ст.23 „Рівні базової мережі” Закону України „Про 

культуру”, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. „Про 

затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури” 

здійснюється робота щодо прийняття Рішень районних, міських, селищних, 

сільських рад щодо віднесення бібліотек до базової мережі місцевого рівня. 

Відповідні Рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

прийняті у Знам’янському, Компаніївському, Олександрійському, 

Новоукраїнському, Новомиргородському, Ульяновському районах, м. 

Кіровограді.  

Соціокультурна діяльність бібліотек області спрямовувалась на 

формування та задоволення духовних потреб користувачів, всебічний 

інформаційний і гармонійний розвиток особистості. 

Протягом 2013 року публічними бібліотеками області обслуговано 442,1 

тис. користувачів, яким видано 8425,41 тис. документів, що менше на 1,3 % та 

2,1 % відповідно, порівняно з минулим роком. Відвідування бібліотек області 

зменшилось на 500,4 тис. і становить 4119,4 тис.  

У 2013 році сільськими бібліотеками надано бібліотечні послуги 183,3 

тис. користувачам (2012р. - 185,0), яким було видано 3524,01документів, що на 

128,64 тис. прим. менше, порівняно з 2012 роком. Показник відвідування 

бібліотек становить 1344,1 тис., який зменшився проти попереднього року на 

82,1тис.  
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Відсоток обслуговування населення публічними бібліотеками по області 

в цілому складає 44,8%, з них сільськими бібліотеками – 49,6%. (Населення 

області станом на 1.01.14 р. становить 987,6 тис. осіб. Частка міського 

населення становить 62,5% або 618,23 тис. осіб, сільське населення- 369,37 тис. 

осіб. У 2013 році чисельність населення скоротилась на 7,6 тис. осіб ). 

Планові показники порівняно з минулим роком виконали бібліотеки 

Гайворонського, Компаніївського, Олександрійського, Онуфріївського, 

Устинівського районів, м. Світловодська. 

Порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається значне 

зменшення показників у Добровеличківському, Знам’янському, 

Кіровоградському, Новоархангельському, Петрівському, Світловодському 

районах, містах Знам’янці, Олександрії.  

Зниження показників пояснюється такими причинами: зменшенням 

населення, 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; а в Знам’янському, Світловодському районах - закриттям 

відділів обслуговування районних бібліотек.  

 

Бібліотечні фонди. 

Важливим напрямом діяльності бібліотек є комплектування фонду 

сучасними і актуальними документами. 

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.  

Протягом 2013 року до бібліотек області надійшло 111,81 тис. нових 

документів, більше, ніж у 2012 році, на 2,31 тис. документів. У середньому, 

кожна бібліотека області отримала по 193 книги, проти 189 у минулому році. 

Відсоток оновлення бібліотечного фонду становить 1,4 %, що на рівні 2012 

року (за нормативами 10%). 

На передплату періодичних видань та придбання літератури у 2013 році 

використано 1389,9 тис. грн. бюджетних коштів, більше на 15,5 % проти 

попереднього року. Значні кошти були використані у Бобринецькому (93,5тис.), 

Новоархангельському (59,3), Олександрівському (43,4), Петрівському (42,8) 

районах, містах Кіровограді (106,0) та Олександрії (84,8).  

Не виділялись кошти на комплектування у Вільшанському, 

Маловисківському, Новгородківському, Світловодському районах. 
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Нові надходження до обласних бібліотек складають 17,13 тис. 

документів, що на 1,83 тис. документів менше, ніж у 2012 році. Відсоток 

оновлення зменшився на 0,1% і становить 1,7%. 

Публічні бібліотеки області отримали 94,68 тис. документів, що на 4,09 

тис. менше проти 2012 року.  

Найбільше нових надходжень отримали бібліотеки Новоукраїнського  

(5,55 тис. прим), Новомиргородського (4,42 тис. прим.), 

Олександрійського (6,09 тис. прим), Кіровоградського (5,86 тис. прим.), 

Олександрівського (4,37 тис. прим) районів, міста Олександрії (7,82 тис. прим.). 

Нові надходження сільських бібліотек налічують 38,59 тис. документів, 

що на 8,6 тис. прим. менше, ніж у минулому році. В середньому, одна сільська 

бібліотека отримала 83 книги (у 2012 році 101 книгу. Рекомендований норматив 

— 300 прим. щорічно). 

Порівняно більші обсяги нових надходжень отримали сільські 

бібліотеки районів: Кіровоградського (5,18 тис. прим.), Новомиргородського 

(2,90 тис. прим.), Новоукраїнського (3,06 тис. прим.), Олександрійського (3,88 

тис. прим.), Олександрівського (2,93 тис. прим.). 

Для поповнення бібліотечних фондів використовувались альтернативні 

джерела комплектування, серед яких - обмінні фонди Національних бібліотек 

України.  

Так, бібліотеки Олександрійської районної ЦБС одержали з Національної 

Парламентської бібліотеки України у 2013 році 1080 прим. на суму 25860 грн. 

Сільські бібліотеки-філії - 710 прим. на суму 15560 грн.  

З Національної бібліотеки України для дітей до ЦБС надійшло 520 прим. 

на 6940 грн., в т. ч. до сільських бібліотек - філій - 340 прим. на суму 4370 грн., 

до міських бібліотек - філій 80 прим. на суму 1120 грн. 

Поповнюються бібліотечні фонди Олександрійської РЦБС завдяки 

багаторічній співпраці з творчою інтелігенцією. Зокрема з літературним 

об’єднанням „Джерело”, члени якого Т.М.Аноко та В.Г.Колєсніков подарували 

бібліотеці 65 прим. книг на суму 1420 грн. 

Опікуються проблемами бібліотек і надають спонсорську допомогу ЗАТ 

„Цукровий завод”, який передплатив Приютівській бібліотеці-філії 26 назв 

періодичних видань на суму 2479 грн. 

У бібліотеках області щорічно проводяться акції „Подаруй бібліотеці 

книгу!” За час проведення акції окремими користувачами подаровано 

бібліотекам Олександрійської районної ЦБС 509 прим. на суму 7628 грн., 

організаціями - 398 прим. на суму 7985 грн. Зокрема, ТОВ ЛАТ АгроІнвест 
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надав кошти Комінтернівській бібліотеці - філії для придбання 160 прим. книг 

на суму 3550 грн.  

Олександрійська районна дорадча служба подарувала бібліотекам 

системи 115 прим. на суму 882 грн., ПП „Артем” забезпечив придбання 27 

прим. на суму 488 грн. для Бандурівської бібліотеки-філії.  

Бібліотеки Олександрівського району отримали 1319 книжкових дарунків 

від читачів, авторів, благодійників, уродженців краю на суму 22690 грн., у т.ч. 

сільські бібліотеки - 1008 прим. на суму 15572 грн.  

В акції ”Подаруй бібліотеці книгу” активно працювали 

Єлисаветградківська селищна, Цвітненська, Бірківська, Несватківська, 

Підлісненська, Розумівська, Михайлівська сільські бібліотеки. Лідером в ході 

акції стала Михайлівська сільська бібліотека, яка отримала 328 прим. книг на 

суму 3424 грн.  

У 2013 році до обласного обмінно-резервного фонду ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського за державною цільовою програмою „Українська книга” 

надійшло 14477 прим., бібліотекам області розподілено 22106 прим, що на 3743 

прим. більше, ніж у 2012 році.  

Основним джерелом комплектування бібліотек області новими 

виданнями залишаються обмінні фонди обласних бібліотек, а також кошти, 

отриманих від надання додаткових платних послуг для придбання книг, 

подарунки користувачів, спонсорів. 

Загальний обсяг бібліотечного фонду щорічно зменшується через низький 

рівень бюджетного фінансування, значне подорожчання літератури та 

періодичних видань (середня вартість української книжки складає 50-100 грн.), 

також за рахунок вилучення із фондів бібліотек застарілої та зношеної 

літератури, яке проводилось з метою актуалізації бібліотечних фондів. 

Так, протягом 2013 року з бібліотечних фондів вилучено 275,03 тис. 

документів, що на 29,18 тис. документів більше, ніж у 2012 році. Зокрема, 

публічні бібліотеки області вилучили 260,53 тис. документів, що на 28,18 тис. 

документів більше, ніж у минулому році. 

Зменшилось вилучення документів у сільських бібліотеках - на 7,33 тис. 

прим. і становить 99,09 тис. документів. 

Залишаються високими показники з книгозабезпечення у бібліотеках 

цілої низки районів: у Новоархангельському (28), Онуфріївському, 

Світловодському (26), Добровеличківському (24), Вільшанському, 

Гайворонському Петрівському (23), Бобринецькому, Новгородківському (22). 

Середньо – обласний показник - 18 прим. 
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Про необхідність систематичного очищення фондів у цих районах 

свідчить низький показник обертаності: Новоархангельський, Онуфріївський, 

Світловодський (0,7), Вільшанський, Гайворонський, Добровеличківський, 

Кіровоградський, Новомиргородський, Петровський (0,8), Бобринецький, 

Голованівський, Маловисківський, Новгородківський (0,9). Середній показник 

по області -1,1, за стандартами ІФЛА -5. 

Складна ситуація з передплатою періодичних видань на І півріччя 2014 р. 

склалась у зв’язку з проблемами фінансування через казначейство. 

Без передплати на 2014 рік залишились бібліотеки Кіровоградської 

міської ЦБС, Знам’янської районної ЦБС та 2 філій Знам’янської міської ЦБС, 

Маловисківська района районна бібліотека для дорослих, 7 бібліотек 

Новоархангельського району, 3 сільські бібліотеки Новоукраїнського району, 7 

бібліотек Устинівського району. 

 

Матеріально-технічна база 

Протягом 2013 року у бібліотеках області покращилась матеріально-

технічна база бібліотек, ремонтувались приміщення, відновлювались системи 

опалення. 

Здійснено капітальні ремонти Добровеличківської районної бібліотеки 

для дорослих та районної бібліотеки для дітей на 86 тис. грн., бібліотеки-філії 

№5 Кіровоградської міської ЦБС та 2-х сільських бібліотек Кіровоградського 

району; косметичний ремонт фасаду проведено у ЦМБ ім. Ю.Гагаріна м. 

Олександрії.  

Відремонтовані приміщення 8 бібліотек Гайворонського району, 7 – 

Кіровоградського, 3 - Бобринецького, 8 - Голованівського, 6 – Петрівського, 2 – 

Світловодського, 4 – Долинського, 6 - Маловисківського, 2 – 

Новгородківського, 2 – Новоархангельського, 12 - Новоукраїнського, 5 – 

Олександрівського, 3 – Онуфріївського, 5 - Ульяновського районів. 

Також зроблені поточні ремонти у бібліотеках Знам’янського та 

Компаніївського районів. 

 Переведені в кращі умови 7 сільських бібліотек (Вільшанський, 

Добровеличківський, Знам’янський, Новоархангельський, Новомиргородський 

райони). 

 

Інформатизація. 

Протягом 2013 року завдяки участі бібліотек області у реалізації 

Всеукраїнської Програми “Бібліоміст” активізувалась робота з інформатизації 

бібліотек, особливо у сільській місцевості. 
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Із загальної кількості бібліотек області (578 закладів, з них 465 – 

сільських) – 170 закладів ( 29,4 %) мають комп’ютерну техніку, що на 6,4 % 

більше, ніж їх було у 2012 році, у тому числі 84 заклади, або 18 % – у сільській 

місцевості (на 7 % більше, ніж у 2012 році).  

Загальна кількість комп’ютерної техніки у бібліотеках області становить 

647 одиниць, що на 16 % більше, ніж було на 2012 рік, у тому числі 144 

комплекти техніки – у сільській місцевості (2012 рік – 85 комплектів). 

Поступово зростає кількість бібліотек області, які мають комп’ютери. 

Найбільше бібліотек, які мають комп’ютери у таких регіонах області: 

Олександрівський район -13 бібліотек з 27 бібліотек (48%); 

Долинський район -12 бібліотек з 21 (57%); 

Олександрійський район -11 з 33 (33%); 

Новоукраїнський район -10 бібліотек з 34 (29%); 

Голованівський район - 8 з 31(26%); 

Добровеличківський район - 8 з 29 (28%) 

Маловисківський район - 8 з 25 ( 32%); 

Новомиргородський район – 7 з 28 ( 25%). 

У всіх бібліотеках міських ЦБС області є комп’ютерна техніка, за 

винятком Олександрійської МЦБС, в якій з 13 бібліотек 2 – не мають 

комп’ютерів.  

Збільшується кількість сільських бібліотек, які мають комп’ютерну 

техніку. Найбільше їх у Долинському, Олександрівському, Олександрійському 

(10), Новоукраїнському (8), Маловисківському (7), Добровеличківському (6) 

районах. 

 

Доступ до мережі Інтернет мають 129 публічних бібліотек, або 22 % від 

загальної кількості бібліотек (2012р. - 118 публічних бібліотек), у тому числі: 

всі центральні районні (міські) бібліотеки та 49 (або 11 %) – сільських (2012 рік 

– 31 сільська). 

Поступово зростає кількість бібліотек області, які надають послуги з 

використанням мережі Інтернет. Найбільше таких бібліотек у районах: 

Долинському - 9 бібліотек з 21(43%); 

Маловисківському - 7 бібліотек з 25 (28%); 

Новоукраїнському - 7 бібліотек з 34 (20,5%); 

Олександрівському -11 бібліотек з 27 (41%); 

Олександрійському - 7бібліотек з 33 (21%); 

Значно вищі відсотки щодо доступу до мережі Інтернет у міських ЦБС 

області:  
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Знам’янська МЦБС - 3 бібліотеки з 5 (60%); 

Кіровоградська МЦБС - 18 бібліотек з 20 (90%); 

Олександрійська МЦБС - 9 бібліотек з 13 (69%); 

Світловодська МЦБС – 6 бібліотек з 7 (85%). 

 

Підтримуються та розвиваються веб - сайти бібліотек області. Зроблено 

перші кроки у створенні власних веб-сайтів бібліотек Ульяновського та 

Устинівського районів: http//ulianovka-raybibl.edukit.kr.ua; ustbibl.at.ua . Тепер 

власний сайт має кожна центральна районна (міська) бібліотека області. 

Протягом 2013 року сайти бібліотек відвідали 788,7 тис. користувачів. 

Збільшилась кількість звернень на веб-сайти ОУНБ ім. Д.І.Чижевського на 59 

тис. та ОДБ ім. А.П.Гайдара на 2,2тис. Найбільш відвідуваними є сайти 

бібліотек Гайворонського, Долинського, Новоукраїнського, Олександрівського 

районів, міст Кіровограда, Олександрії.  

Бібліотеками регіону у 2013 році продовжено роботу щодо участі у 

Конкурсах за Всеукраїнською програмою “Бібліоміст”. Завдяки перемогам у 

четвертому та п’ятому раундах Конкурсів програми “Бібліоміст” створені 

Інтернет-центри у Кіровоградському (4), Маловисківському (1), Петрівському 

(1), Олександрівському (5) районах, Кіровоградській та Олександрійській 

міських ЦБС (по 6), обласних юнацькій та дитячій бібліотеках. 

Інтернет-центри за програмою “Бібліоміст” відкриті також у бібліотеках 

Бобринецького, Гайворонського, Голованівського, Долинського, 

Новоукраїнського районів, міста Світловодська.  

Всього за програмою “Бібліоміст” створено 76 Інтернет-центрів, з них 35 

– у сільській місцевості.  

В рамках програми отримано 227 комп’ютерів, 227 веб-камер, 47 

принтерів, 47 сканерів, 20 багатофункціональних пристроїв. Корпорація 

Майкрософт у 2013 році надала для Голованівської районної бібліотеки для 

дорослих, Кіровоградської районної бібліотеки для дітей, бібліотек 

Олександрійської міської ЦБС ліцензоване програмне забезпечення. 

Для користувачів бібліотек області створюються WI-FI зони. Послуги Wi-

Fi надають бібліотеки Бобринецького, Голованівського, Добровеличківського, 

Долинського, Кіровоградського, Компаніївського, Маловисківського, 

Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського, 

Олександрівського, Олександрійського, Петрівського, Світловодського, 

Ульяновського районів та міст Знам’янки, Кіровограда, Олександрії, 

Світловодська. Усього на території бібліотек області створено 60 таких зон. 
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На базі центральних районних і міських бібліотек продовжують надавати 

послуги інформаційно - ресурсні центри. Протягом 2013 року ІРЦ відвідали 

понад 60 тис. користувачів, послугами Інтернет скористалися понад 50 тис. 

користувачів.  

Фахове програмне забезпечення, необхідне для створення електронних 

каталогів, мають 14 із 25 центральних районних бібліотек: у Вільшанському, 

Гайворонському, Голованівському, Долинському, Добровеличківському, 

Олександрійському, Новорхангельському, Новоукраїнському, 

Новомиргородському, Онуфріївському, Петрівському, районах та містах 

Олександрії, Світловодську, Кіровограді. 

Вищезазначені бібліотеки створюють власні електронні каталоги та 

беруть участь у створенні Кіровоградського Регіонального Кооперативного 

Каталогу. Учасники регіонального ресурсу описують 27 газет. 

До Кіровоградського Регіонального Кооперативного Каталогу протягом 

2013 року введено 20000 описів статей, на 3913 записів більше, ніж у 2012р. 

  

Проектна діяльність бібліотек. 

Бібліотеки області активізували свою проектну діяльність, взяли участь у 

конкурсі “Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного 

доступу до Інтернету” Всеукраїнської програми „Бібліоміст”. Переможцями 

стали: Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей, Бережинська, 

Первозванівська, Вільненська сільські бібліотеки Кіровоградського району, 

Смолинська селищна бібліотека №2 Маловисківського району, Петрівська 

районна бібліотека для дітей, ОЮБ ім. О.М.Бойченка, ОДБ ім.А.П.Гайдара, 

ЦМБ ім. О.С.Пушкіна та бібліотеки-філії № 2,5,7,10,12 Олександрійської 

міської ЦБС, Олександрівська бібліотека для дорослих, Вищеверещаківська, 

Михайлівська, Бірківська сільські, Єлисаветградківська міська бібліотеки 

Олександрівського району, Кіровоградська ЦМБ та її філії №2,11,15,18,19. 

Бібліотечні працівники цих районів пройшли навчання у Регіональному 

тренінговому центрі ОУНБ ім.Д.І.Чижевського. 

Бібліотеки області подавали проектні заявки на участь в інших конкурсах 

за Всеукраїнською програмою “Бібліоміст”. 

Так, Олександрівська районна бібліотека для дорослих та Михайлівська 

сільська бібліотека Олександрівського району отримали перемогу в конкурсі 

“Сучасна бібліотека йде в люди” за Всеукраїнською програмою “Бібліоміст”. 

Олександрійська ЦРБ у 2014 році реалізовує проект „Електронне 

урядування - шлях до підвищення якості життя” спільно з ГО 
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„Олександрійський гендерний інформаційний центр” та Приютівською 

бібліотекою-філією.  

Кіровоградська ЦМБ перемогла у конкурсі проектів зі створення 

бібліотечного піар-офісу за програмою „Бібліоміст”. 

  Світловодська ЦМБ реалізує проект „Школа електронного 

громадянина”. Завдяки реалізації проекту створено 5 Центрів обслуговування 

громадян з доступом до публічної електронної інформації та використанням 

інформаційно - комунікативних технологій на базі бібліотек Світловодської 

ЦБС. 

Олександрійська ЦМБ для дітей ім. Ю.Гагаріна отримала перемогу в 11 

раунді Конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами в рамках 

програми „Бібліоміст” за конкурсом проектів „Рекламна агенція „Бібліо-стиль”. 

За проектом створено комфортну атмосферу для користувачів та рекламу 

нового іміджу бібліотеки з використанням різноманітного спектру 

маркетингових інструментів та сучасних інформаційних технологій. 

Олександрійська ЦРБ взяла участь в он-лайн конкурсі ”Марафон 

непересічних бібліотечних ідей 2013” в номінації “Найоригінальніша 

бібліотечна інновація року”, де представили відео про нову послугу “На 

поетичній хвилі”. 

Бібліотеки області у партнерстві з громадськими організаціями брали 

участь у різноманітних конкурсах. 

Проекти Олександрійської ЦРБ, громадської організації 

„Олександрійський гендерний інформаційний центр” „Інформуючи-

захищаємо” та Березівської сільської бібліотеки-філії, громадської організації 

„Творчість. Ініціатива. Енергія” підтримала Агенція регіонального розвитку в 

Черкаській області Ресурсний центр „Анго”. Ці проекти будуть реалізовуватись 

на початку 2014 року. 

 Бібліотеки Компаніївської ЦБС взяли участь у конкурсі проектів 

“Мандрівний фестиваль документального кіно” про права людини 

Docudays/UA у Компаніївському районі Кіровоградської області у співпраці з 

громадською організацією “Взаємодія”. Для проведення фестивалю залучені 

кошти гранту за підтримки Херсонської міської Асоціації журналістів 

“Південь” у сумі 10 тис. грн. Придбано проектор, екран, звукопідсилювач. 

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

інформаційною службою з актуальних питань жіноцтва реалізовує 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 
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заходів серед соціально вразливих верств населення області. У реалізації 

проекту брали участь Бобринецький, Гайворонський, Новоукраїнський, 

Олександрівський, Олександрійський, Світловодський райони, міста Знам’янка 

та Світловодськ, тобто ті бібліотеки, які створили власні громадські організації. 

Проект реалізовується у співпраці бібліотек і громадських організацій. В 

регіонах області відбулись презентації проекту “Турбота про жінку - 

впевненість у майбутньому”, інформаційні сесії. У 2013 році до участі в 

реалізації проекту долучились бібліотеки Кіровоградського, Маловисківського, 

Петрівського, Долинського, Устинівського районів.  

 

Кадри 

 Бібліотечні послуги населенню у звітному році надавали 1046 

бібліотечних працівників (разом з обласними бібліотеками), у т. ч. 899 

працівників у загальнодоступних бібліотеках області, що знаходяться у 

комунальній власності.  

Протягом останніх років в області спостерігається тенденція до 

скорочення кількості кадрів бібліотечних працівників, переведення їх у режим 

неповної робочої зайнятості, особливо у сільській місцевості. 

За даними державної звітності 2013 року загальна кількість бібліотечних 

працівників зменшилась на 16 осіб і становить 1046 працівників ( 1062 особи – 

2012 р.) ; у т.ч. у бібліотеках регіонів - на 13 осіб і становить 899 осіб. 

1001 (96%) бібліотечних працівників мають фахову освіту, 738 (71%) 

бібліотечних працівників – фахову бібліотечну. 

На сьогодні стоїть питання забезпечення бібліотек кваліфікованими 

кадрами. Без освіти в бібліотеках працюють 43 особи. Найбільше - у Ново 

архангельському (9), Новомиргородському (7), Ульяновському (4), 

Устинівському (4) районах. 

Збільшилась загальна кількість бібліотечних працівників, які працювали 

повний робочий день у 2013 році на 6 осіб і становить 670 бібліотечних 

працівники ( у 2012 році - 664 працівники). Зменшилась на 2 особи загальна 

кількість бібліотечних працівників у сільських бібліотеках, які працювали 

повний робочий день і становить 136 працівників. 

На виконання ч.2 ст.29 Закону „Про культуру” в регіонах області 

працівники бібліотек поступово переводяться на повні тарифні ставки. 

У Вільшанській ЦБС працівників районних бібліотек для дорослих та 

дітей (6 осіб) переведено на повні тарифні ставки. 

У Долинському районі працівників сільських бібліотек переведено на 

вищі тарифні ставки: бібліотекаря Новогригорівської №1 переведено на повну 
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ставку, працівника Іванівської з 0,5 ставки на 0,75; працівника Пишнівської з 

0,25 на 0,5. 

У Знам’янському районі на ставку переведені працівники 

Володимирівської, Казарнянської, Макарихської сільських бібліотек-філій. 

Для працівників сільських бібліотек сіл Успенки, Млинка, Камбурлеївки 

Онуфріївського району сільські голови знайшли можливість забезпечити повну 

зайнятість.  

У зв’язку із запровадженням інформаційних технологій у практику 

роботи до штатних розписів бібліотек вводяться відповідні посади: у 

Кіровоградській районній бібліотеці для дорослих і дітей, Олександрійській 

міській ЦБС введено посаду інженера-програміста та інженера з комп’ютерних 

систем. 

Обласна бібліотека як методичний центр забезпечувала безперервну 

освіту бібліотечних працівників області таким чином, щоб різні категорії 

бібліотечних працівників підвищили свій фаховий рівень. 

Керівники бібліотек області взяли участь у розширеній раді директорів 

обласних бібліотек, під час роботи якої були підведені підсумки роботи 

бібліотек області та визначені завдання на поточний 2013 рік. 

 З метою підвищення фахового рівня бібліографів проведено обласний 

семінар-практикум “Використання традиційних та інноваційних форм 

інформаційно - бібліографічного обслуговування”, під час якого були 

розглянуті питання щодо сучасних пріоритетів та аспектів інформаційно-

бібліографічної діяльності бібліотек, проаналізована робота бібліотек з 

використання традиційних та інноваційних форм обслуговування, презентації 

нових електронних сервісів ОУНБ, які користувачі бібліотеки можуть отримати 

через сайт бібліотеки, та електронної бази даних “Персоналії Кіровоградщини”. 

Проведені практичні заняття щодо опису книг та створення електронної бази 

даних “Книги”, популяризації послуг бібліотек шляхом використання блогів та 

представленням їх у соціальних мережах. 

На виконання доручення голови Кіровоградської облдержадміністрації 

щодо запровадження діяльності Вищих Народних Шкіл на території 

Кіровоградської області, проведена школа професійної майстерності 

„Формуємо власний імідж” на базі бібліотек Олександрівського району та 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. Учасники школи ознайомились з діяльністю 

районних бібліотек для дорослих та дітей, досвідом роботи Вищої Народної 

Школи, відвідали Несватківську сільську бібліотеку та ознайомились з 

досвідом щодо надання сучасних послуг місцевій громаді. 
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 З метою удосконалення діяльності публічних бібліотек області як 

інформаційних, культурних, просвітницьких центрів, які забезпечують 

комплексне інформаційне обслуговування місцевих громад, відбувся обласний 

конкурс бібліотечних інновацій „Центральна бібліотека: модернізація 

діяльності в контексті часу”. На регіональному рівні визначені кращі 

інновації та подані на обласний Ярмарок бібліотечних інновацій, який 

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 були 

об’єднані за напрямками: 

- з соціального партнерства (Гайворонська, Добровеличківська ЦРБ); 

- з екологічної просвіти населення (Новгородківська ЦРБ); 

- з бібліотечного краєзнавства (Вільшанська, Знам’янська, Ульяновська 

ЦРБ); 

- з використання інформаційних технологій за програмою „Бібліоміст” 

(Бобринецька, Долинська, Кіровоградська, Маловисківська, Олександрійська, 

Олександрівська, Онуфріївська центральні районні бібліотеки та центральні 

міські Олександрії і Світловодська); 

- з популяризації книги, послуг бібліотеки, організації змістовного 

дозвілля влітку (Знам’янська, Кіровоградська МЦБ, Голованівська, Петрівська, 

Компаніївська, Устинівська ЦРБ); 

- з правової освіти населення (Новоархангельська районна бібліотека); 

- бібліотерапії (Новомиргородська ЦРБ); 

- з безперервної освіти персоналу (НовоукраїнськА РБ) . 

За результатами голосування члени журі визначили переможців Ярмарку. 

Заохочувальний приз отримала Олександрійська ЦРБ за інновацію 

„Відеомеседж з бібліотеки”.  

„Приз глядацьких симпатій” дістався Вільшанській ЦРБ за проект 

„Збереження творчої спадщини та історичної пам’яті болгарського народу”. 

Третє місце розділили Новгородківська ЦРБ 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 ЦРБ за інновацію „Центральна бібліотека: 

модернізація діяльності у контексті часу”. 
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Отже, проведення Ярмарку бібліотечних інновацій - важливий етап на 

шляху модернізації інформаційного сервісу та бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів, під час якого бібліотеки продемонстрували свої 

інноваційні досягнення та здобутки. 

Працівники бібліотек області взяли також участь 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 ЦРБ: ”Збереження творчої спадщини та історичної пам”яті 

болгарського народу”, Новоукраїнської ЦРБ – проект „Містечко майбутніх 

мам”, проект „Академія здоров”я успішної людини”, акція „Почесний 

бібліотекар”; Марфівської сільської бібліотеки Долинського району – 

„Забезпечення інформаційної підтримки, ознайомлення з новими методами 

навчання та організації дозвілля за допомогою новітніх технологій”; 

Маловисківської районної бібліотеки „Податкова звітність без кордонів”; 

Кіровоградської центральної міської бібліотеки –„Життя у стилі ВЕЛО”, 

Гайворонської ЦРБ - „Публічна бібліотека і громадські організації: спільні дії”. 

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 Світловодської, Кіровоградської міських ЦБС, Березівської 

сільської бібліотеки-філії Олександрійської районної ЦБС отримали нагороди 

за перемогу у конкурсі бібліотечного відео „БібліоКінофест 2.0” в рамках 

програми „Бібліоміст”.  

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 за методичні видання: „Одна вона у нас така”... - досвід 

роботи бібліотек району з популяризації рідної мови.; 

„Оформлення систематичного каталогу та систематичної картотеки: 

методичні поради”. 

Учасниками конкурсу також стали Добровеличківська районна бібліотека 

для дорослих та Олександрійська ЦРБ, які були нагороджені Грамотами за 

участь у регіональному конкурсі на краще методичне та бібліографічне видання 

публічних бібліотек Півдня України 2012-2013 року. 
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Протягом року приділялась увага підвищенню фахового рівня 

працівників сільських бібліотек. 

Для бібліотекарів Кіровоградського, Маловисківського Гайворонського, 

Ульяновського, Устинівського районів проведені майстер-класи за участі 

фахівців обласних бібліотек. В ході навчання сільські бібліотекарі отримали 

консультації щодо роботи з бібліотечним фондом та довідково-бібліографічним 

апаратом сільської бібліотеки; запровадження сучасних послуг для місцевого 

населення; роботи з проведення тренінгів з екологічної просвіти населення, 

написання проектних заявок; ознайомились з кращими зразками сучасної 

української літератури. 

 У листопаді 2013 року був проведений День сільського бібліотекаря 

Новгородківської ЦБС в 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”.  

 За час реалізації програми “Бібліоміст” у Регіональному 

тренінговому центрі відбулись навчання основам комп’ютерної грамотності, 

ефективному використанню новітніх інформаційних бібліотечних технологій, 

трансформації бібліотечної діяльності на основі проектного, кадрового 

менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек. Фаховий рівень підвищили 

190 бібліотекарів.  

У Регіональному Тренінговому Центрі за модулями “Інтелектуальна 

свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика 

бібліотечного працівника” навчались 10 сільських бібліотекарів 

Новоукраїнського району.  

В рамках цього модулю проводились виїзні тренінги для бібліотекарів 

Голованівського, Гайворонського, Бобринецького, Кіровоградського районів, а 

також дистанційне навчання для бібліотекарів міст Олександрії, Світловодська, 

Долинського району. 

Проведені майстер-класи для бібліотекарів Новгородківського, 

Ульяновського, Гайворонського районів, міста Знам’янки з написання 

проектних заявок.  

На виконання Плану дій щодо запровадження в Україні ініціативи 

„Відкритий Уряд”, схваленого Кабінетом Міністрів України у 2012 році, 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 
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затверджено План організації та впровадження ініціативи „Публічні 

бібліотеки - мости до електронного урядування”. В рамках проекту на базі 

Регіонального тренінгового центру ОУНБ спільно з ГО ОЖІС проведено 25 

тренінгів, під час яких підвищили свій фаховий рівень 250 бібліотекарів област 

 Соціологічні дослідження. 

На виконання „Плану заходів на 2012-2015 роки щодо зміцнення 

матеріально - технічної бази бібліотек, створення умов для збереження 

Державного бібліотечного фонду, запобігання скороченню чисельності 

бібліотек, особливо у сільській місцевості,” затвердженого наказом 

Міністерства культури України у березні 2012 р. бібліотеки області взяли 

участь у вивченні стану забезпечення міського населення України 

публічними бібліотеками. Дане вивчення є другим етапом 

загальнодержавного вивчення стану охоплення населення бібліотечним 

обслуговуванням. Дослідження покликане вивчити реальний рівень охоплення 

бібліотечним обслуговуванням міського населення, визначити, в якому стані 

знаходяться міські книгозбірні. Для збору статистичних даних по регіону було 

заповнено запропоновану табличну форму „Стан охоплення бібліотечним 

обслуговуванням міського населення” та соціокультурні карти міського 

населеного пункту. 

Бібліотеки області долучилися до роботи з підготовки матеріалів про 

бібліотечну справу Кіровоградської області, які були узагальнені ОУНБ 

ім..Д.І.Чижевського і направлені до Національної парламентської бібліотеки 

України для підготовки „Української бібліотечної енциклопедії”. 

З метою надання методичної та практичної допомоги фахівцями ОУНБ 

ім. Д.І.Чижевського протягом року здійснено 26 виїздів, відвідано 42 

бібліотеки, в т.ч. 21 сільську бібліотеку. Регіональними методичними центрами 

протягом року здійснено 536 виїздів, у т.ч.108 комплексних обстежень. 

 З метою створення позитивного іміджу бібліотеки області співпрацювали 

із місцевими ЗМІ, позиціонували свій досвід роботи поза межами області. 

Бібліотеками підготовлено і подано 930 публікацій до друкованих видань, 73 

інформації на радіо, 90 матеріалів на місцеве телебачення.  

Підсумовуючи вищезазначене, необхідно відзначити якісну, змістовну 

роботу у 2013 році бібліотек Гайворонського, Долинського, Кіровоградського, 

Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського районів, міст 

Кіровограда, Олександрії, Світловодська.  

Покращився стан роботи бібліотек Бобринецького, Вільшанського, 

Маловисківського, Новгородківського районів, м. Знам’янки. Необхідно 

підвищити загальний рівень своєї роботи бібліотекам Знам’янського, 
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Компаніївського, Онуфріївського, Петрівського, Світловодського, 

Устинівського районів. 

В діяльності бібліотек області залишається чимало проблем, які 

впливають на якість надання бібліотечних послуг місцевим громадам. 

Бібліотеки мають значні проблеми з оформленням установчих 

документів. 

В більшості районів не виконується ст.23 „Рівні базової мережі” Закону 

України „Про культуру”, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 

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

культури” щодо формування органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування базової мережі закладів культури та прийняття відповідних 

рішень з метою збереження бібліотечної мережі. Відповідні рішення мають 

лише 7 регіонів області з 25. 

До наступного часу не зареєстровані як юридичні особи Василівська, 

Зибківська, Омельницька сільські бібліотеки Онуфріївського району. 

Рішенням Помічнянської міської ради від 26 грудня № 682 

Добровеличківського району закрито Помічнянську міську бібліотеку №2 без 

погодження з Міністерством культури України.  

Проблеми, пов’язані із забезпеченням матеріально-технічної бази 

залишаються актуальними для всіх бібліотек області.  

57 бібліотек (10 %), у т.ч. 40 (8,6 %) сільських, потребують капітального 

ремонту. 

 Не опалюються 116 бібліотек області (20%).  

 Низький рівень інформатизації бібліотек перешкоджає реалізації 

прав населення на отримання послуг з використанням інформаційних 

технологій. 

Бібліотеки області недостатньо впроваджують інформаційні технології 

через погану матеріально-технічну базу, відсутність бюджетного фінансування 

на придбання техніки, відсутність Інтернет-покриття.  

У Компаніївському та Ульяновському районах немає жодної сільської 

бібліотеки, які б мали комп’ютери та доступ до Інтернет. Лише по 1 бібліотеці, 

які мають комп’ютери та доступ до Інтернет, налічується у Гайворонському, 

Новоархангельському, Онуфріївському, Устинівському районах.  

Низький відсоток бібліотек області мають комп’ютерну техніку 

( 29,4%) та доступ до мережі Інтернет (22%). 

Не вирішене до цього часу питання щодо придбання програмного 

забезпечення САБ ІРБІС з метою створення електронних каталогів та власних 

баз даних - у Бобринецькому, Знам’янському, Кіровоградському, 
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Компаніївському, Маловисківському, Новгородківському, Олександрівському, 

Світловодському, Ульяновському, Устинівському районах та м. Знам’янці. 

Залишається проблемним в роботі бібліотек оновлення бібліотечного 

фонду. Відсутність фінансування не дало змоги придбати актуальні сучасні 

видання, здійснити передплату періодичних видань. 

Значні проблеми з передплатою на 2014 рік у зв’язку з незадовільним 

фінансуванням мають бібліотеки м. Кіровогада,ської, Знам’янського, 

Устинівського, Маловисківського, Новоархангельського, Новоукраїнського 

районів. 

У 2013 році продовжувалась тенденція скорочення кадрів бібліотечних 

працівників (Вільшанській ЦРБ, Світловодській ЦМБ, Знам’янській МЦБС), 

переведення їх у режим неповної робочої зайнятості, особливо сільських 

бібліотек (19 бібліотекарів Вільшанського, 39 - Кіровоградського, 2 - 

Олександрівського, 13 - Новоархангельського районів), що негативно впливає 

на якість надання бібліотечних послуг населенню, виконання основних 

планових показників. 

Не забезпечується у повній мірі виконання ст.3, 26 п.1 Закону України 

“Про культуру” щодо фінансування діяльності бібліотек з місцевого бюджету 

для забезпечення їх функціонування та доступності послуг. 

 

Серед пріоритетних завдань бібліотек на 2014 рік:  

- Виконання Законів України “Про культуру” та “Про бібліотеки і  

бібліотечну справу”, обласної програми соціально – економічного 

розвитку по галузі “культура”; 

- Формування базової мережі відповідно до Постанови 

Кабінету 

 Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 984 “Про затвердження 

Порядку формування базової мережі закладів культури”; прийняття 

відповідних документів органами місцевої влади; 

- Налагодження стосунків та подальша співпраця бібліотек з 

місцевою  

владою і місцевим самоврядуванням; розвиток соціального партнерства; 

- Організація безперервної освіти бібліотечних працівників: 

буде  

проведена школа професійної майстерності для завідуючих відділами 

обслуговування ЦБС, районних бібліотек для дорослих “Підтримка та розвиток 

читання в бібліотеках регіону у контексті “Концепція державної цільової 

програми підтримки читання на період до 2015 року” на базі 
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Добровеличківської, Олександрійської центральних районних бібліотек 

(червень); творча літня майстерня “Молодий бібліотекар Кіровоградщини” 

(серпень); майстер-класи для сільських бібліотекарів Онуфріївського, 

Петрівського районів (липень); День сільської бібліотеки в ОУНБ ім.. 

Д.І.Чижевського для працівників сільських бібліотек-філій Знам’янської 

районної ЦБС (листопад); 

- Інформатизація бібліотек області, придбання комп’ютерної техніки з 

відповідним програмним забезпеченням, підключення до мережі Інтернет, 

створення власних електронних ресурсів, навчання працівників в РТЦ; 

- Використання альтернативних джерел фінансування з метою 

 поповнення бібліотечних фондів; 

- Розвиток проектної діяльності бібліотек; 

- Формування комфортного простору бібліотеки для якісного 

 бібліотечного обслуговування користувачів; 

- Подальший розвиток соціокультурної діяльності з метою повного 

 задоволення реальних потреб місцевих громад; 

- Моніторинг діяльності , надання методичної та практичної допомоги 

бібліотекам області. 

Таким чином, публічні бібліотеки є тими установами, які можуть 

консолідувати місцеву владу, громадськість на вирішення соціально значущих 

проблем місцевої громади. 
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Бібліотеки Кіровоградщини в формуванні здорової нації 

 

Ганна Русіна, 

головний бібліотекар відділу  

обслуговування користувачів 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Сучасний етап розвитку суспільства 

характеризується зниженням рівня здоров'я населення. 

Зміцнення здоров’я і вдосконалення системи 

його охорони як світова проблема сьогодення 

знаходить відображення в національних та офіційних 

документах Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

Європейська політика щодо цього питання на ХХІ ст., 

визначаючи стратегію і тактику розбудови 

регіональних систем, передбачає, перш за все, 

збільшення тривалості якісного життя.  

Рівень здоров'я народу України, обумовлений кризовими явищами в 

економіці, кваліфікується як незадовільний, що супроводжується зростанням 

смертності, особливо серед працездатних, інвалідизацією, скороченням 

народжуваності, значними параметрами захворюваності. 

Бібліотеки є основним джерелом інформації з різноманітних питань для 

місцевих громадян і відіграють важливу роль в житті суспільства. 

На даний момент публічні бібліотеки мають досвід роботи з усіма 

верствами суспільства, технології, ресурсне забезпечення для виконання 

інформаційно-просвітницької діяльності. 

Одним з основних завдань бібліотеки з популяризації здорового способу 

життя є формування у користувачів уявлення про те, що здоров'я значною 

мірою залежить від нас самих. Свідченням перспектив популяризації здорового 

способу життя є те, що останніми роками в країні розгортається багато 

проектів: Національна Програма “Діти України”; Цільова комплексна програма 

“Фізичне виховання — здоров’я нації”; Міжгалузева комплексна програма 

“Здоров’я нації”; Національний план дій з гігієни довкілля; Національна 

програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу 

життя (ЗСЖ), розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства; 

програма Міністерства освіти та науки України та багато інших. 

 Документальною базою для аналізу роботи бібліотек в галузі 

популяризації здорового способу життя населення і підставою для відповідних 
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висновків стала підсумкова звітність за 2013 рік. Не можна не вказати на 

недоліки відображення інформації у звітних документах, а саме: 

- практично відсутня інформація про теми звернень користувачів з 

питань здорового способу життя; 

- інформація про роботу бібліотек в зазначеному напрямку лише в 

кількох випадках виділяється окремим розділом у звіті; 

- в деяких звітах дані дублювалися; 

- відсутня інформація про фонди документів з медицини, їх склад і 

використання. 

Проаналізувавши напрямки діяльності бібліотек області в царині 

здорового способу життя, можемо визначити такі джерела їх формування: 

- Національні і муніципальні (всеукраїнського та обласного рівня). 

- Потреби представників місцевої громади, які надходять до бібліотек 

у вигляді запитів користувачів. 

- Усвідомлення працівниками бібліотек необхідності організації 

заходів з актуальних питань охорони здоров'я. 

Важливим завданням бібліотек є вивчення потреб користувачів з питань 

здорового способу життя, висвітлення важливих аспектів у цій галузі.  

Втіленням цих завдань можуть стати отримання інформації від 

громадських організацій, лікарів, психологів та спортивних комітетів. 

Проаналізувавши стан інформаційно-просвітницької та виховної роботи 

бібліотек з популяризації здорового способу життя, можна зробити висновок 

про те, що робота в цьому напрямку ведеться постійно і спрямована на 

профілактику та попередження асоціальних явищ, яка включає: 

- роботу з формування фондів документів з питань медицини та 

спорту; 

- бібліографічну роботу; 

- співпрацю з закладами охорони здоров'я та громадськими 

організаціями, чия діяльність пов’язана з реалізацією програми 

забезпечення здорового способу життя населення; 

- активну діяльність ІРЦ; 

- участь у проекті «Турбота про жінку – впевненість у майбутньому»; 

- наочні форми роботи (виставки, тематичні куточки, полички і 

папки); 

- активні форми інформаційно-просвітницьких заходів (дні 
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інформації, уроки здоров'я, години спілкування та ін.); 

- включення питань з популяризації здорового способу життя до 

планів роботи Вищої народної школи; 

- публікації з питань охорони здоров'я в ЗМІ; 

- власна видавнича діяльність (буклети, листівки, закладки тощо). 

На високому рівні висвітлюється діяльність щодо популяризації здорового 

способу життя у бібліотеках Петрівського, Новоукраїнського, 

Новомиргородського, Бобринецького, Гайворонського районів, Знам’янської та 

Кіровоградської міських ЦБС. 

Задовільно розкрита робота з популяризації здорового способу життя у 

бібліотеках Добровелисківського, Компаніївського, Онуфріївського, 

Новоархангельського, Ульяновського, Устинівського районів, Олександрійській, 

Світловодській, Кіровоградській міських ЦБС. 

Недостатньо висвітлена робота в звітних доповідях Вільшанської, 

Новгородківської, Маловисківської, Долинської районних бібліотек. 

Щодо тематики інформаційних та виховних заходів з популяризації 

здорового способу життя — заходи, переважно, були спрямовані на відзначення: 

- Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами і їх 

незаконним обігом; 

- Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

- Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням; 

- Всесвітнього дня здоров'я; 

- Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз. 

Важливу роль у бібліотечно-інформаційному забезпеченні здорового 

способу життя громадян відіграють комплексні заходи: круглі столи, 

конференції, лекції, дні інформації та ін. 

Аналізуючи роботу бібліотек в зазначеному напрямку, можна зробити 

висновок про те, що бібліотеки не стоять осторонь загальнодержавних програм 

і проектів. Зокрема, бібліотеками були проведені комплекс інформаційно-

просвітницьких заходів в рамках Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, проекту 

“Турбота про жінку – впевненість у майбутньому” та ін. 

Разом з тим, вбачається доцільним урізноманітнювати тематику роботи, 

включаючи такі питання:  

 здоров'я сім’ї та розвитку сімейної медицини; 

 подолання стресових ситуацій; 
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 популяризація знань про різноманітні оздоровчі 

системи. 

За формою заходи з популяризації здорового способу життя різноманітні 

та розраховані на різні потреби і категорії учасників: бесіди, лекції, уроки 

здоров'я, дні інформації, зустрічі зі спеціалістами, вікторини, виставки. 

Перевага надається активним формам роботи, які дають можливість отримати 

зворотний зв'язок. 

Ставлення до здорового способу життя населення, як одного з головних 

на сьогоднішній час напрямків роботи, простежується в діяльності усіх 

бібліотек. Великим успіхом переважної кількості районних та сільських 

бібліотек стала їхня інтеграція у життя місцевих громад, адже бібліотеки 

залишаються центрами культури, інформації та спілкування, виконують 

функції просвіти населення в умовах інформатизації суспільства.  

З метою успішної популяризації здорового способу життя бібліотеки 

тісно співпрацюють з органами місцевого самоврядування, підприємствами та 

організаціями регіонів, школами, лікарнями. Активно впроваджують новітні 

технології, використовують Internet. 

При кожній бібліотеці регіону діють інформаційно-ресурсні центри (ІРЦ), 

на базі яких для бібліотечних працівників проводяться семінари, практикуми, 

тренінги з популяризації знань із ЗСЖ, а для читачів здійснюються віртуальні 

подорожі, віртуальні уроки, складаються web-списки корисних сайтів з 

оздоровчої тематики. Однак у діяльності бібліотек області з даного напрямку є 

й певні недоліки, до яких належать: 

 недостатньо налагоджений зв’язок із засобами масової 

інформації; 

 не налагоджений процес здійснення видавничої діяльності; 

 низький обсяг надходження нової науково-популярної 

літератури оздоровчої тематики; 

 відсутність коштів на передплату науково-популярних 

періодичних видань; 

 відсутність соціологічно-аналітичної роботи серед місцевого 

населення. 

 

З метою удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення 

населення з питань здорового способу життя рекомендується: 

 звернути особливу увагу на формування документальних 

фондів, у т.ч.- передплату періодичних видань з оздоровчої тематики 

шляхом залучення спонсорських коштів;  
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 координувати питання передплати періодичних видань в 

межах міста (районного центру) з метою забезпечення різноманітності та 

уникнення дублювань; 

 написання проектів з оздоровчої тематики; 

 здійснювати систематичне індивідуальне інформування 

керівників і провідних спеціалістів державних та громадських медичних 

та дотичних до цієї тематики інших структур; 

 проводити соціологічні дослідження (анкетування, 

інтерв'ювання, аналіз показників роботи відповідного напрямку); 

 більш ретельно ставитися до відображення інформації щодо 

медико-просвітницької діяльності бібліотек у річних звітах; 

 у звітних документах відображати інформацію про роботу з 

формування відповідного фонду; 

 бібліотекам Вільшанського, Новгородківського, 

Маловисківського, Долинського районів в цілому активізувати роботу з 

бібліотечно-інформаційного забезпечення населення щодо здорового 

способу життя, більш повно висвітлювати її в звітних документах та ЗМІ. 

 

 

 

 

 



144 

 

Краєзнавство на сайтах районних та міських бібліотек 

Кіровоградської області 

 

Тетяна Макарова, 

завідуюча відділом краєзнавства 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

 

Початок ХХІ століття відкрив нові можливості й 

перспективи у розвитку українського краєзнавства, 

підвищенні його ролі у розбудові національної освіти, 

науки і культури.  

Ключову роль у процесі вітчизняного 

краєзнавства відіграють саме бібліотеки. Основними їх 

завданнями стали наукові регіональні дослідження, 

просвітницька діяльність, популяризація краєзнавчих 

матеріалів, доведення їх до широкого загалу, участь у 

громадському житті.  

Технологічна модернізація бібліотечної сфери України створює 

сприятливі умови для системного розвитку краєзнавчої діяльності бібліотек, 

переходу від традиційної до електронної парадигми її розвитку.  

Сучасний читач використовує інформацію в традиційній та електронній 

формі.  

Впровадження нових інформаційних технологій та використання 

Інтернету призвело до змін в довідково-бібліографічному обслуговуванні 

користувачів. До послуг відвідувачів бібліотечні електронні продукти, які 

доступні як через Інтернет, так і локально. 

Аналіз регіонального сегменту Інтернет-простору свідчить, що 

книгозбірні активно використовують можливості власних веб-сайтів для 

представлення, популяризації та доступу до краєзнавчої інформації. Бібліотечні 

сайти пропонують бібліографічну, фактографічну, довідкову повнотекстову 

інформацію, самостійні бібліотечні продукти, електронні версії краєзнавчих 

бібліографічних покажчиків, посилання на інформацію про край в Інтернеті, 

відомості про краєзнавчу діяльність бібліотек та їх краєзнавчі ресурси. 

Аналіз 23 veb-сайтів районних бібліотек Кіровоградської області, що 

містять краєзнавчу інформацію, дозволяє дійти певних висновків стосовно 

складу, якості та доступності представленої інформації.  

Серед основних краєзнавчих ресурсів, представлених на бібліотечних 

veb-сайтах районів Кіровоградщини, можна виділити наступні тематичні блоки: 



145 

 

1. Персоналії видатних діячів краю, що традиційно 

розміщуються в рубриках “Видатні земляки”, “Видатні люди і таланти”, 

“Славетні земляки”, “Відомі люди краю”, “Гордість землі 

Олександрійської” (Олександрійська районна бібліотека 

ім.Д.Чижевського). 

Так Кіровоградська районна бібліотека в рубриці “Видатні земляки” 

подає інформацію про істориків, краєзнавців, літературознавців, композиторів, 

письменників, художників, співаків, громадських діячів. Діє система пошуку 

персоналій: за алфавітом. 

“Видатні люди Петрівщини” - так представляє персоналії видатних діячів 

краю Петрівська центральна районна бібліотека. Окремо розміщено 

матеріали про Сергія Степняка-Кравчинського, Олександра Таранця, Георгія 

Книша, Отця Миколу Іскрівського. 

2. Матеріали з історії краю - рубрики «Наш край», «Історія 

краю», «Наше місто”. Ця рубрика може бути розширена, наприклад, як це 

представлено на сайті Гайворонської центральної районної бібліотеки 

- Історія краю: Звідки походить назва. Географічна характеристика. Давня 

історія. У складі Київської Русі. У складі Російської імперії. На початку 

ХХ століття. Гайворон - районний центр. Велика Вітчизняна війна. В 

роки хрущовської відлиги. Заслужені люди (19 персоналій). Легенди 

Прибужжя. 

Новоархангельська районна бібліотека представляє матеріали з історії 

краю в рубриці “Мандрівки рідним краєм”, які розташовані в хронологічному 

порядку: 1. Загальні відомості про район. 2. Новоархангельськ сьогодні. 3. 

Символіка району. 4. З історії краю. 5. Синьоводська битва. 6. Легенди нашого 

краю. 7. Краєвидами Новоархангельщини. 8. Відкриття Трипілля. 9. Річка 

Синюха. 10. Голодомор. 11. Велика Вітчизняна війна і наш край. 12. Літературна 

Новоархангельщина. 13. Краєзнавчі видання. 14. Видатні люди 

Новоархангельщини. 

3. Матеріали з історико-краєзнавчої тематики, де представлено 

інформацію з питань бібліотечного краєзнавства (історія бібліотеки). В цьому 

розділі до уваги відвідувачів сайту пропонуються відомості з історії бібліотеки.  

Як приклад, Новомиргородська районна бібліотека, в загальному 

розділі “Чудова планета під назвою БІБЛІОТЕКА” представлені наступні 

підрозділи: Історія бібліотеки; Структура бібліотеки; Книжкова галактика; 

Періодика - на всі смаки; Один день із життя бібліотеки; Народознавчий 

молодіжний клуб “Златопілля”; Чим живеш, сільська бібліотеко? Книжкові 

виставки; Знайомтесь - наш колектив; Про бібліотеку, книгу... і не тільки... 
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“Методкомпот”; Сторінка для юнацтва; Вища Народна Школа; Чим багаті, тим і 

раді... (послуги бібліотеки). 

 Поява повнотекстових електронних краєзнавчих документів призвела до 

формування нових можливостей у наданні доступу користувачам до 

краєзнавчих ресурсів, а також до використання в інтерактивному режимі не 

лише власних, а й «запозичених» краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг, до 

зменшення часового розриву між знаходженням інформації про документ і його 

отриманням.  

4. Повнотекстові документи (електронні версії виданих документів) 

краєзнавчі книги, посилання на інформацію про край в Інтернеті. 

 На сайті Олександрійської міської центральної бібліотеки ім. О.С. 

Пушкіна краєзнавство представлено рубрикою “Краєзнавча мозаїка”. В цьому 

розділі є посилання на сайт ОУНБ ім.Д.І.Чижевського — розділ Краєзнавство 

Кіровоградщини; посилання на повний текст книги БІБЛІОТЕКА — СВІДОК І 

ТВОРЕЦЬ ІСТОРІЇ КРАЮ. Також представлені посилання на Інтернет — 

ресурси: Сайт міської влади; Олександрія на сайті Верховної Ради; ALNET - 

потужний міський ресурс; Мапи Олександрії; До історії заснування поселення 

Усівка; Давні й сучасні світлини Олександрії; Усівка за часів Нової Сербії; 

Олександрійське радіо «Маяк»; Краєзнавча література; Електронний каталог 

центральної міської бібліотеки ім. О. С. Пушкіна; Олександрія з супутника на 

maps.google.com; Детальна мапа Олександрії; Олександрія у світлинах; Альбом 

Григорія Сакальського; Альбом "Перша Сільскогосподарська виставка 1911 

року; Альбом Відкритих листівок 1910 року; Альбом "50 років Жовтня"; Фото 

різних років; Альбом "Олександрія у 1975 році"; Фотоекскурсія до Олександії 

на сайті serg-klymenko.narod.ru; Александрия-Live — Досить великий 

фотоальбом (рос.); Список посадових осіб Олександрії і Олександрійського 

повіту. 1901 р.(рос.); Парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (рос.). 

Онуфріївська районна бібліотека, в розділі «Краєзнавство» представляє 

відеофільми про Онуфріївський парк, краєзнавчі матеріали та віртуальні 

виставки книг.  

 Долинська районна бібліотека для дорослих на своєму сайті в рубриці 

Знайомтесь: нова книга про наш край (лише в електронному варіанті) пропонує 

користувачам нову книгу Олександра Іванова "Грозманівський хутір", в якій 

ветеран міліції розповідається про події, які відбувалися наприкінці ХІХ – в 

першій половині ХХ ст. на хуторі Грозмані Братолюбівської волості 

Олександрійського повіту Херсонської губернії (нині село Березівка 

Долинського району на Кіровоградщині). До своєї оповіді автор долучив 

чимало документів, а також фотоматеріалів із сімейних архівів та спогади 
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учасників описуваних подій.  

 Оптимальним є варіант, коли бібліотека одночасно забезпечує доступ до 

власних і віртуальних краєзнавчих ресурсів не лише своїм користувачам, а й 

«чужим» – віртуальним читачам. Основними засобами доступу можна вважати 

широке використання веб-сайтів бібліотек для представлення краєзнавчих 

ресурсів та розвиток електронної доставки документів.  

 5. Відомості про краєзнавчу діяльність бібліотек та їх краєзнавчі 

ресурси - краєзнавчий фонд, діяльність краєзнавчого підрозділу, перелік 

краєзнавчих видань бібліотеки та ін. Цей тематичний блок представлений на 

сайтах районних бібліотек частково, переплітається з іншими підрозділами, або 

зовсім не виділяється.  

Голованівська районна бібліотека для дорослих ім. С.В. Шеврякова 

цей тематичний блок представляє наступними підрозділами: Історична довідка. 

Ім'я бібліотеки. Бібліотечний хронограф. Методичний портфель. Бібліотека в 

ЗМІ. Корисні лінки. Структура бібліотеки. 

Але, на жаль, є і негативні приклади висвітлення краєзнавчої інформації 

на сайтах районних бібліотек. 

Так, наприклад, Новгородківська районна бібліотека у розділі «Історія 

рідного краю» - пропонує всього 2 підрозділи: Конференція - Культурна 

спадщина рідного краю  (дата створення 26 січня 2014 р.) та Народні 

таланти Новгородківщини  (дата створення 16 квітня 2010 р.) – виставка робіт 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва Лариси Зоріної. Більшість 

розділів не наповнені жодним документом: «Літературне джерело» (0), 

«Стежками зеленого туризму» (0). До речі, на сайті багато орфографічних 

помилок, навіть в тематичних заголовках. 

В Ульяновській центральній районній бібліотеці розділ 

«Краєзнавство» включає 3 підрозділи - Видатні люди. Поети. Письменники. Але 

жодний розділ не наповнений.  

Підсумки та побажання: 

 Склалися дві основні форми організації доступу до краєзнавчої 

інформації на бібліотечних веб-сайтах:  

а) представлена в єдиній БД, з відповідними пошуковими можливостями;  

б) доступна через блок «Краєзнавство», який розміщений на головній 

сторінці.  

З огляду на пріоритетне значення краєзнавчої діяльності районних 

бібліотек, а також для зручності користування, краєзнавча інформація, на мій 

погляд, має зосереджуватися в одному місці, повинна мати на головній сторінці 

спеціальній вхід «краєзнавство» з детальним меню, системою взаємних 
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посилань. Бажано, щоб до краєзнавчого блоку було включено всі наявні 

краєзнавчі ресурси: краєзнавчі БД, бібліографічні покажчики, повнотекстові 

публікації, а також відомості про діяльність краєзнавчого підрозділу, бібліотеки 

в цілому. 

В якості додатку пропоную стислу характеристику всіх 23 веб- сайтів 

районних бібліотек.  

1. Бобринецька районна бібліотека для дорослих 

https://sites.google.com/site/libbobr/ 

 Бобринеччина представлена: Наш край (краєзнавча довідка з історії 

Бобринецького району); Фотогалерея (Бобринець у фотооб'єктиві); Видатні 

земляки (29 персоналій); Майстри поетичного слова (18 персоналій); Духовна 

скарбниця краю (ессе з історії ранніх церков Бобринеччини); Туристичними 

стежками ( опис туристичних маршрутів краю); Заповідні місця Бобринеччини 

(подорож пам'ятними місцями Бобринеччини); Музей історії краю 

(Бобринецький районний музей ім.М.Смоленчука – епоха краю). 

2. Вільшанська районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/vilshlib/ 

I. Наш край: історія краю (краєзнавча довідка з історії Вільшанського 

району); 2. Туристичними стежками (не наповнена) 

II. Видатні люди і таланти Вільшанщини: Краєзнавці (2 персоналії); 

Поети (4 персоналії); Композитори ( не наповнена); Спортсмени (не наповнена). 

3. Гайворонська центральна районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/hayvoroncrb 

I. Історія краю: звідки походить назва. Географічна характеристика. Давня 

історія. У складі Київської Русі. У складі Російської імперії. На початку ХХ 

століття. Гайворон - районний центр. Велика Вітчизняна війна. В роки 

хрущовської відлиги. Заслужені люди (19 персоналій). Легенди Прибужжя. 

II. Видатні люди і таланти Гайворонщини: Поети (12 персоналій); 

Художники (7 персоналій); Композитори (4 персоналії); Спортсмени (2 

персоналії); Краєзнавці ( 2 персоналії). 

4. Голованівська районна бібліотека для дорослих ім. С.В. Шеврякова 

https://sites.google.com/site/golbib/ 

I. Бібліотека (Історична довідка. Бібліотечний хронограф ( архів новин з 

2010 по 2013 р.) 

II. Наш край ( Історія краю. Видатні люди Голованівщини (36 персоналій). 

Літературна сторінка (план проведення заходів щодо відзначення 200-річчя від 

дня народження Т.Г. Шевченка). Пам'ятні місця (5 фото). 

5. Добровеличківська районна бібліотека для дорослих 

https://sites.google.com/site/libbobr/
https://sites.google.com/site/vilshlib/
https://sites.google.com/site/hayvoroncrb
https://sites.google.com/site/golbib/
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https://sites.google.com/site/librarydv/ 

 І. Портрет регіону (Загальні відомості про район). 

ІІ. Історична довідка. 

6. Долинська районна бібліотека для дорослих 

https://sites.google.com/site/librarydol 

 I. Головна сторінка: 1. “Про батьківський край запитаю у книги...” (До 90-

річчя утворення Долинського району) 2. Історія бібліотеки. 

II. Долинщина (місто Долинська: історія і сучасність. Наші славні 

земляки. (інформація про видатних земляків). Таланти степового краю (12 

персоналій). Знайомтесь: нова книга про наш край (лише в електронному 

варіанті) - О. Іванов “Грозманівський вітер”. 

7. Знам'янська міська центральна бібліотека 

https://sites.google.com/site/cbsznm/ 

 Головна сторінка (Історія бібліотеки). 

 Краєзнавство: Рідне місто. Історія міста. Природні перлини 

Знам'янки. Кіровоградщина. Видатні люди. Письменники — земляки (3 

персоналії). 

8. Знам'янська районна централізована бібліотечна система 

https://sites.google.com/site/znamralibr2010/ 

1. Знам'янський район (географія, історія, промисловість, сільське 

господарство, освіта, культура, охорона здоров'я). 

2. Історія Знам'янської районної бібліотеки. 

3. Краєзнавство ( Історія Знам'янського району). 

9. Кіровоградська міська централізована бібліотечна система 

https://sites.google.com/site/kircbs/ 

I. Все про Кіровоград: 1. Історія регіону (історія, видатні люди, символіка 

міста). 2. Географічна довідка (природні умови, природні ресурси). 3. Міська 

влада. 4. Третій сектор (громадські організації) 

10. Кіровоградська районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/libkrb2008/ 

I. Бібліотека ( Історія бібліотеки) 

II. Краєзнавство: 1. Наш край (історія району, символіка району, 

адміністративна карта). 2. Видатні земляки (історики, краєзнавці, 

літературознавці, композитори, письменники, художники, співаки, громадські 

діячі). 3. Галерея творчості. 4. Туристичні маршрути. 5. Історичні легенди, міфи, 

біографії. 

     11. Компаніївська центральна районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/komplib/ 

https://sites.google.com/site/librarydv/
https://sites.google.com/site/librarydol
https://sites.google.com/site/cbsznm/
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I. Головна сторінка ( Історія бібліотеки). 

II. Наш край (Характеристика району. Історія рідного краю. Про 

склад робочих груп акції «Історія мого рідного краю». Символіка району. 

Природно - географічні умови. Територіально - адміністративний устрій. 

Легенди краю. Визначні та цікаві місця. Видатні люди. Таланти 

Компаніївщини. Майстри поетичного слова. Вони захищали Батьківщину. 

12. Маловисківська районна бібліотека ім. Лесі Українки 

https://sites.google.com/site/libmalavyska/ 

I. Бібліотека (Історія бібліотеки). 

II. Наше місто: Маловисківському району-90: історія та сучасність. Історія 

нашого краю. Символіка міста. Моє рідне містечко. Подорож містом (14 фото). 

Славетні земляки (видатні люди міста, Маловисківщини). Туристичними 

стежками. 

III. Творчість наших земляків (Володимир Бровченко, Тетяна Андрушко, 

Микола Голованов, Інна Рябченко, Світлана Шевченко, Валентина Кондратенко-

Процун, Валентина Левченко-Дигас) 

13. Новгородківська центральна районна бібліотека 

I. Новгородківська ЦРБ: Літературне джерело (сторінка в розробці). 

Народні таланти Новгородківщини. Стежками зеленого туризму (сторінка в 

розробці) 

14. Новоархангельська районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/narcbs/ 

I. Бібліотека (З історії виникнення районної бібліотеки) 

II. Мандрівки рідним краєм (1. Загальні відомості про район. 2. 

Новоархангельськ сьогодні. 3. Символіка району. 4. З історії краю. 5. 

Синьоводська битва. 6. Легенди нашого краю. 7. Краєвидами 

Новоархангельщини. 8. Відкриття Трипілля. 9. Річка Синюха. 10. Голодомор. 11. 

Велика Вітчизняна війна і наш край. 12. Літературна Новоархангельщина. 13. 

Краєзнавчі видання. 14. Видатні люди Новоархангельщини) 

15. Новомиргородська центральна районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/biblionm/ 

I. Чудова планета під назвою БІБЛІОТЕКА ( Історія бібліотеки). 

II. Бібліотечне краєзнавство (Рідне місто моє, історичні пам'ятки міста, 

туристичний маршрут, відомі постаті нашого краю: поети і письменники, 

громадські, політичні діячі, вчені, науковці) 

16. Центральна бібліотека Новоукраїнського району 

https://sites.google.com/site/nucenlib/ 

Портрет регіону ( Степова Новоукраїнщина (паспорт району, історія 
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формування, заповідні куточки Новоукраїнщини; Таланти Новоукраїнщини ( 12 

персоналій) 

17. Олександрівська бібліотека для дорослих 

https://sites.google.com/site/oleksbib/ 

Наш край: Історія нашого краю. Краєзнавчі видання. Таланти нашого 

краю (39 персоналій) 

18. Олександрійська міська центральна бібліотека 

https://sites.google.com/site/olekscbs/ 

Краєзнавча мозаїка ( Краєзнавчі папки бібліотеки. Краєзнавчі реферати. 

Навчальні заклади міста. Співпраця з краєзнавчим музеєм. Відомі люди краю. 

Краєзнавці. Літературне життя краю). 

19. Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д. 

Чижевського 

https://sites.google.com/site/olxlib/ 

I. Бібліотека ( Історія Олександрійської РЦБС). 

II. Олександрійщина — перлина степова (Географічне розташування 

краю. Історія краю. Символіка краю. Гордість землі Олександрійської (вчені, 

герої війни, герої праці, мистецтвознавці, художники, поети, краєзнавці, 

спортсмени) Родина Чижевських. 

20. Онуфріївська районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/bibliotekaonuf/ 

I. Бібліотека (Історія бібліотеки) 

II. Краєзнавство (Історія Онуфріївського району. Аматори слова. 

Віртуальна виставка книг з краєзнавства). 

21. Петрівська центральна районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/petlib2008/ 

Краєзнавство: Музей під відкритим небом. Заповідні куточки 

Кіровоградщини. Історія нашого краю. Історія сіл району. Культура нашого 

району. Видатні люди Петрівщини. Церкви і релігійне життя. Архітектурні 

пам'ятки. Сава Самодрига. Степова дивізія Костя Блакитного. Отець Миколай 

Іскрівський. Сергій Степняк-Кравчинський. Оксамитовий голос Олександра 

Таранця. Георгій Книш 

22. Світловодська центральна міська бібліотека 

https://sites.google.com/site/svitlovodskamiskabiblioteka/ 

I. Центральна міська бібліотека (Історія бібліотеки) 

II. Краєзнавство (Символіка міста. Гімн міста. Почесні люди нашого 

міста. Історії нашої пам'ять. Видатні люди нашого міста. Література краю. 

Засоби масової інформації. Природні умови району. Світловодськ туристичний. 
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Екскурсія містом. Путівник молодої сім'ї. Подорож у минуле. Новогеоргіївськ. 

Кременчуцька ГЕС). 

23. Світловодська центральна районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/librarysprava/Home 

I. Світловодщина (Видатні люди краю. З історії краю). 

II. ЦРБ (Історія бібліотеки). 

24.Ульяновська центральна районна бібліотека 

https://sites.google.com/site/libraryul/ 

І. Історія бібліотеки 

ІІ. Краєзнавство. Видатні люди. Поети. Письменники (рубрики не 

наповнені). 
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Екологічна культура: від бібліотекаря - до користувача 

 

(роль бібліотек Кіровоградщини в екологічній просвіті населення) 

 

 Наталія Ракуленко,  

 головний бібліотекар відділу 

 документів із економічних,  

технічних та природничих наук  

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського  

 

 На сучасному етапі розвитку суспільства одним із 

головних чинників є зміна ставлення до навколишнього 

середовища — від руйнівного, споживацького до 

конструктивного, дбайливого, бережливого, 

відновлювального.  

Екологічна небезпека пов’язана не тільки з 

інтенсивним забрудненням і погіршенням якості 

навколишнього середовища, але й із неконтрольованими 

й погано передбачуваними наслідками його грандіозної 

природо перетворювальної діяльності. Наша епоха увійде в історію не тільки як 

період великих наукових досягнень усього людства, але і як доба екологічної 

кризи. Якщо людина не змінить свого ставлення до природи, природних 

багатств, то людству загрожує загибель. 

Ми повинні пам’ятати, що людина — це частина природи, а не її цар. 

Відчуття краси природи та її розуміння не виникає саме по собі, його потрібно 

виховувати ще від самого народження, з моменту, коли дитина вперше 

поставила запитання: “А чому?”. 

Населення планети все більше відчуває тривогу за екологічний стан 

Землі. Тому і робота із збереження природи повинна починатись, насамперед, з 

перебудови нашої свідомості. Якщо ми хочемо бачити нашу планету екологічно 

здоровою, то екологом повинен бути кожний в своєму житті, в своїй професії. І 

розумний спосіб вирішення проблеми — екологічна просвіта та виховання 

екологічної культури. 

Цю нелегке завдання і намагаються вирішити бібліотеки, розробляючи 

програми екологічної просвіти. Залишаючись центрами підтримки та розвитку 

читання, формування читацьких інтересів, вони стали установами культурного, 

наукового, освітнього, просвітницького та комунікаційного призначення. 

Сьогодні саме бібліотеки виступають в ролі безальтернативних каналів 
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поширення природоохоронної інформації, формування екологічного світогляду 

населення. Бібліотекам належить особлива роль в безперервній екологічній 

освіті місцевого співтовариства. Навіть мінімальний книжковий фонд будь-якої 

бібліотеки дає можливість бачити екологічну проблему у всій її 

багатоаспектності, практично допомагати населенню в усвідомленні та 

вирішенні місцевих екологічних проблем. 

Головну роль тут відіграє вміння бібліотекарів знаходити і в повному 

обсязі надавати користувачам інформацію, що несе в собі екологічні знання. 

Ефективність екологічної роботи в бібліотеці багато в чому залежить не тільки 

від професіоналізму бібліотечного працівника, але і його особистої екологічної 

культури, його енергії, ініціативи, творчості. Адже займатися екологічною 

роботою неможливо без любові до природи, навколишнього світу, людини в 

цьому світі, своїх читачів і своєї професії. 

Екологічна робота в бібліотеках вимагає систематичності, послідовності, 

комплексного підходу, нових, сучасних форм роботи з користувачами.  

Аналіз звітів про роботу бібліотек області показав, що в деяких районах 

(Новгородківському, Маловисківському, Олександрівському, Гайворонському, 

Онуфріївському, Компаніївському, Олександрійському, Новоукраїнському, 

Знам’янському) бібліотеки вийшли на належний рівень в екологічній просвіті 

громади. Цим бібліотекам притаманна активна творча робота, сформована 

система екологічної просвіти, а також стійкі зв’язки з органами місцевого 

самоврядування та освіти, екологічними структурами, що дозволило їм стати 

центрами екологічного інформування. 

Але, на жаль, не всі бібліотеки в достатній мірі в своїх звітах відобразили 

роботу в цьому напрямку (Бобринецький, Голованівський, 

Добровеличківський, Долинський, Петрівський, Устинівський райони). 

Слід відзначити роботу сільських бібліотек, які в складних фінансових і 

матеріальних умовах роблять багато для виховання екологічної культури своїх 

читачів і усіх місцевих жителів. Часто, не маючи достатньої кількості нових 

книг і журналів, комп'ютерної техніки, виходу в Інтернет, сільські бібліотеки 

виконують дуже важливу роботу - розширюють світогляд школярів і дітей, 

показують різноманітність і взаємозв'язок великого світу і маленького села, 

виховують екологічну культуру сільської громади.   

 У панорамі масової роботи бібліотек області накопичено значний 

досвід використання різних бібліотечних форм роботи. Важливу роль у 

популяризації екологічних знань продовжує відігравати виставкова робота 

бібліотек: оформлення екологічного календаря, експрес-виставок, виставок – 

запитань, виставок – застережень, виставок – роздумів, виставок – діалогів, 
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виставок – вікторин на теми: “Планета Земля — частина Всесвіту”, 

“Урбанізація та екологія довкілля”, “Нехай Земля квітує всюди, природу 

збережемо, люди”, “Світ флори і фауни”, “Наша планета — колиска життя”, 

“SOS – збережемо навколишнє середовище!”, “Чисте довкілля — здорова 

нація” та ін. 

Серед масових форм роботи, які використовували майже всі бібліотеки 

області, слід відзначити комплексні заходи, що були приурочені до екологічних 

дат: Всесвітній день навколишнього середовища, День довкілля, Всесвітній 

день Землі, Всесвітній день водних ресурсів та ін. До програм цих заходів 

входили тижні екології, дні та години екологічної інформації, дискусії, зустрічі, 

екологічні марафони, екологічні свята, комплекс різноманітних екологічних 

ігор, турнірів, конкурсів та вікторин, години художньої літератури та поезії, 

еко-круїзи, екологічні екскурсії та безліч інших привабливих форм. 

Цікавий екологічний урок-попередження для учнів ПТУ № 11 провела 

Ульяновська центральна бібліотека. На заході обговорювали проблему водних 

ресурсів на планеті, згадували народні традиції, обряди, повір’я, пов’язані з 

водою. Учні з великим захопленням переглянули відеоролик “Легенди про 

воду”, а також здійснили слайд-подорож чарівними водоспадам світу. Цікаво 

пройшла і лото-вікторина “Вода в літературі та мистецтві”.  

Деякі бібліотеки області працюють в рамках цільових комплексних 

програм, еко-програм, міні-проектів (Бандурівська бібліотека-філія 

Олександрійського району - “Земля на долонях турботи”; Рубаномостівська 

сільська бібліотека Новомиргородського району - “Будь природі другом”; 

Маловисківська районна бібліотека - “Наше місто — Мала Виска! Наше місто 

— чистий дім!”; Попівська сільська бібліотека Онуфріївського району - 

“Відстояти життя на Землі”). 

В рамках екологічного проекту “Зона краси — зона турбот” Цвітненська 

сільська бібліотека Олександрівського району реалізувала інноваційний проект 

“Один день із життя екологічного містечка “Дивоград”. Протягом дня робота 

проводилась на вулицях екомістечка, назви вулиць написані на вказівниках 

(вулиця Флори, вулиця Фауни, вулиця Пернатих, вулиця Лісна, вулиця Садово-

городня, вулиця Квіткова, вулиця Бережливих, вулиця Флористики, вулиця 

Екокультури, вулиця Вітамінна (з провулками: Поетичним, Фольклорним, 

Книжковим), та майдан Інформаційний. На Інформаційному майдані 

проводилися хвилинки екоінформації, демонструвалися слайдові презентації 

“Природний позитив”, інтернет-подорожі “Найкращі куточки нашої планети” 

тощо. При вході в екологічне містечко експонувалась карта містечка, звернення 

до користувачів. Містечко було прикрашене ілюстраціями місцевої флори та 
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фауни, на вулиці Флористики — виставка робіт клубів “Майстриня” та 

“Веселка”, на вулиці Вітамінній працював фітобар “Вітамінка”, на вулиці 

Лісній — курінь лісника, де зібрані матеріали про ліс та його дари. У 

екомістечку працював екологічний поштамт, листоноші розносили перехожим 

екологічні листівки, буклети, флаєри. На вулиці Бережливих працювала 

екомістечкова Рада, де проводився круглий стіл “На захист рідної природи”, 

екоРада підготувала ЕКО-звернення “Стань природі другом!!!” На вулиці 

Екокультури проводилися різноманітні розважальні, пісенні, фольклорні, 

етнографічні, поетичні заходи (“Природа має поетичну душу”, Про природу 

пісня лине...”, “Природи лик натхненний”, “Народні символи — перлини 

природи” (барвінок, калина, верба, хміль, лелека, тополя, тощо), експонувалися 

виставки картин, вишивок, фотографій на тему природи “В об'єктиві 

фотографа”, “Пензлем художника”, “Голкою вишивальниці”. На вулиці 

Квітковій відбувся бал квітів “ Квіткова рапсодія”, презентація кращих 

квіткових сортів односельцями, ярмарок порад знатних квітникарів, карнавал 

квітів з оглядом книг та Інтернет-матеріалів (учасниці у вінках з квітів 

пропонували перехожим книги про квіти, інформаційно-ілюстративні 

матеріали, адреси сайтів та квітникарів-односельців). На вулиці Садово-

городній — свято врожаю, дегустація дарів садів і городів селян. Окрасою свята 

були дівчата в костюмах екосистеми (зелених та блакитних), які запрошували 

на екодискотеку, де дискжокей розповідав про пісні та виконавців шлягерів про 

природу, де танцювала молодь під записи пісень на екотематику. 

З появою комп'ютерної техніки покращилася якість і кількість рекламно-

видавничої продукції бібліотек: випускаються різні покажчики літератури, 

рекомендаційні списки для дітей і дорослих, буклети, дайджести, методичні 

рекомендації, сценарії заходів та ін. 

Слід зазначити, що бібліотеки опановують в екологічній роботі і нові 

інформаційні технології - створюють слайдові презентації, записують заходи і 

матеріали на CD та DVD-дисках, що підвищує інтерес читачів і дозволяє 

представити роботу бібліотек на сучасному рівні. Віртуальні екскурсії, 

подорожі є найулюбленішою формою роботи з юнацтвом. Вони залюбки 

подорожують різними сайтами, знайомляться з країнами і музеями світу, 

флорою і фауною Землі. Серед проведених заходів слід відмітити такі: 

- Відео-подорож “Топ - десятка екологічно найчистіших країн 

світу”, з якої юні користувачі дізналися про країни, які за визначенням 

експертів британського видання “The Ekonomist” ввійшли до десятки 

найчистіших і “найзеленіших” країн світу (Новгородківська 

центральна біблотека); 
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- Віртуальна подорож “Мову рідної природи розуміти серцем 

вчись” (Пурпурівська сільська бібліотека Новомиргородського 

району); “По заповідниках і національних парках України” 

(Заваллівська бібліотека-філія № 10 Гайворонського району); слайд-

презентація Долинської районної бібліотеки “Хай завжди б’ється 

зелене серце природи”; 

- Відеоперегляд “Мальовнича Україна” (Рівнянська сільська 

бібліотека для дорослих Новоукраїнського району); 

- Відео-вікторина “Стежками царства живої природи” та медіа-

презентація “Подорож заповідними куточками Маловисківщини” 

(Маловисківська районна бібліотека) та ін. 

Болючою раною для України залишається Чорнобильське лихо. 

Бібліотеки у своїй роботі продовжують звертатися до цієї теми. Слід відзначити, 

що усі бібліотеки області організовували цикли заходів, присвячені 

Чорнобильській трагедії: зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, уроки 

пам’яті, години скорботи, вечори-реквієми. Так, Добрянська бібліотека-філія 

Вільшанської ЦБС провела день скорботи “Чорне крило Чорнобиля”, зустріч з 

ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС “Чорнобиль: гірка пам’ять і 

вічний біль” відбулась в Солгутівській бібліотеці-філії № 18 Гайворонської 

ЦБС, Добровеличківська районна бібліотека для дорослих провела урок-реквієм 

“Тривожні дзвони Чорнобиля”, Ульяновська районна бібліотека — годину 

скорботи зі слайд-презентацією “Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить”. 

Екологія і край — ця тема стала основною в роботі бібліотек. Беручи до 

уваги те, що природне краєзнавство забезпечує необхідний зв’язок глобальних 

національних і регіональних аспектів у вивченні сучасних проблем екології і 

охорони природи, в бібліотеках створені краєзнавчі картотеки, папки-дос’є: 

“Екологічний портрет Кіровоградщини”, “Екологічні акції району”, “Екологічні 

новини: Що? Де?”, “Екологічний моніторинг Кіровоградщини” та ін. 

Серед масових заходів слід відмітити віртуальну краєзнавчу мандрівку 

Олександрійської МЦБС для студентів вищого Олександрійського училища 

культури “Дива природи рідного краю”, на якому присутні дізналися про безліч 

чудових, затишних куточків та місць для захоплюючих подорожей. З 

неприхованою зацікавленістю були переглянуті наступні відеосюжети: 

“Кіровоградщина — перлина степового краю”, “Загадкове місце — заказник 

“Чорноліський” та ін. До Дня довкілля Тарасівська сільська бібліотека 

Бобринецького району на базі загальноосвітньої школи провела екологічне 

свято “Життєдайне джерело рідного краю”. Учні розгадували ребуси, 
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кросворди, загадки, читали вірші про природу, написані поетами-земляками. В 

бібліотеках-філіях Кіровоградської МЦБС (№ 7, 9, 10, 14) дуже популярні 

екологічні екскурсії, під час яких учасники відвідували природні джерела, 

заповідні галявинки. Екскурсії супроводжувалися читанням віршів, розмовою 

про красу рідного краю та дбайливим ставленням до природи. Під час 

проведення еко-марафону “Хочу жити в чистому світі”, організованого 

Новгородківською центральною районною бібліотекою до Всесвітнього Дня 

охорони навколишнього середовища, присутні здійснили заочну мандрівку - 

еко-круїз “Заповідними стежками Новгородківщини”. Юні користувачі 

бібліотеки ознайомилися з природно-заповідними територіями району: 

урочищем “Терник”, ботанічними заказниками місцевого значення “Білопіль”, 

“Волова балка”, “Квітуча балка” та детальніше дізналися про унікальний 

рослинний і тваринний світ ботанічного заказника загальнодержавного 

значення “Шурхи” під час перегляду аматорського відеоролика. 

Нововведенням останніх років стала активна участь бібліотек 

області в організації та проведенні практичних природоохоронних акцій, 

таких як: благоустрій та озеленення території населених пунктів, прибирання 

стихійних сміттєзвалищ, трудові десанти з висадження квітів на сільських 

клумбах тощо (бібліотеки Онуфріївського, Кіровоградського, 

Маловисківського, Новомиргородського, Новгородківського районів). Так, 

бібліотекарі Новгородківської центральної районної бібліотеки провели акцію 

“Подарунок Вам — подарунок природі”, спрямовану на зменшення кількості 

сміття, що залишається після відпочивальників. Бібліотекарі роздали пакети 

для сміття водіям на автостоянці біля бібліотеки, до яких була прикріплена 

листівка із зверненням: “Ми даруємо Вам цей пакет для сміття. Він зручний та 

компактний, легко знайде своє місце у вашому авто. При нагоді, використайте 

його, будь-ласка, прибираючи територію після відпочинку на природі”. 

Бібліотеки області долучилися також до Всеукраїнської акції - збору 

відпрацьованих елементів живлення. Були проведені акції “Батарейкам — 

утилізація”, в бібліотеках встановлені контейнери для збору використаних 

елементів живлення.  

Проблеми екологічної етики та гуманного ставлення до тварин і 

рослин все активніше порушуються бібліотекарями. Адже сучасна екологічна 

криза є свідченням кризи духовної, моральної. Тому, невипадково у звітах 

окремих бібліотек поширюються теми: взаємовідносини між людиною і 

тваринами; відображення краси природи в творах живопису і літературі; 

тварини, що мешкають поряд з людиною; моє ставлення до випадків 

жорстокого поводження з тваринами; улюблені рослини нашої родини тощо. 
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Так, Маловисківська районна бібліотека, Устинівська центральна бібліотека 

провели медіа-презентацію “На хвилинку зупинись, на травинку подивись”, 

відеовікторину “Стежками царства живої природи”. Лозуватська, Березівська 

сільські бібліотеки Маловисківського району провели екодиспут “Чи завжди я 

природі друг?”. Світловодська центральна бібліотека в рамках роботи 

юнацького клубу за інтересами “Сузір’я” провела зоокарусель “Якщо друг у 

тебе є — життя радісним стає”, бесіду “Чи тримають у клітках друзів?”. У 

центральній міській бібліотеці організований огляд-конкурс “Таємниці світу 

рослин”. У Свердловській сільській бібліотеці Бобринецького району відбувся 

конкурс “Все про птахів”. Цікавою була і “жива” виставка “Квіти в нашому 

житті” (Рубаномостівська сільська бібліотека Новомиргородського району). 

Користувачі Компаніївської центральної бібліотеки зустрілися на семінарі 

“Таємниці рослинного світу” з вчителем біології, яка розповіла про надзвичайні 

властивості рослин, про їх харчову і промислову цінність, а місцевий фармацевт 

ознайомила присутніх з технікою збору лікарських рослин та їх 

фармакологічними властивостями. 

Користувачам, які цікавляться народною медициною, Знам’янська 

центральна бібліотека запропонувала виставку однієї книги “Золоті сторінки 

народної медицини”. В цій же бібліотеці було створено інформаційний буклет з 

використанням скрапбукінгу — Бібліотечні замальовки “Чари рідного краю”. 

Він містить відомості про історію Чорного лісу, про його мешканців та 

рослинний світ, про легенди чудо - озера, яке знаходиться в цьому лісі. Буклет 

доповнений фотографіями, рекомендаційним списком літератури та сайтами з 

Інтернету. Таким чином, колектив бібліотеки привернув увагу до природних 

скарбів району, які слід оберігати. А незвичайне оформлення буклету 

зацікавило не лише дорослих, а й найменших користувачів бібліотеки — дітей .  

 Методична робота в галузі екологічної просвіти населення сприяла 

узагальненню та поширенню кращого досвіду, підвищенню рівня професійних 

та екологічних знань бібліотечних працівників, підвищенню якості роботи в 

даній галузі. З метою активізації діяльності бібліотек, для більш ефективної 

роботи в напрямку екологічного виховання центральні, районні та міські 

бібліотеки здійснили комплекс організаційно-методичних заходів. 

 Змістовні семінари-практикуми провели:  

 “Організація сучасної бібліотечної діяльності в 

напрямку еколого-просвітницької роботи” (Олександрійська 

районна бібліотека);  

 “Бібліотека - екологія – фізичне здоров'я людини” 

(Світловодська МЦБС); 
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 “Роль бібліотеки в системі екологічної освіти 

населення” (Гайворонська центральна бібліотека). На семінарі 

присутні отримали багато корисної, вкрай необхідної інформації з 

виступу головного спеціаліста відділу екологічного та 

радіологічного контролю на митній території Кіровоградської 

області державного інспектора з охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської області. Цікавими були 

також поради заступника директора ЦБС по роботі з дітьми “Дітям 

про екологію”. Бібліотекарі прослухали та взяли до уваги поради 

методиста ЦБС “Діяльність бібліотек з формування екологічної 

культури читачів”. З повідомленням “Інформаційні ресурси 

центральної районної бібліотеки на допомогу екологічній освіті 

населення” виступила бібліотекар ЦРБ; 

 “Сільська бібліотека як центр виховання екологічної 

культури користувачів” (Знам'янська ЦБ). До тематики семінару-

практикуму була включена стендова презентація діяльності 

бібліотек з питань екології, перегляд кінофільму “Заповідними 

стежками Знам'янського району”, година професійних запитань і 

відповідей “Бібліотека та екологія”. 

 На допомогу сільським бібліотекарям готувалися методичні поради: 

III. “На побачення з природою” (Олександрівська районна 

бібліотека); 

IV. “Від екології природи - до екології душі”, “В природі я 

бадьорості черпаю” (Новомиргородська ЦРБ); 

V. “Екологоорієнтована діяльність сучасної бібліотеки 

(Олександрійська районна бібліотека). 

 Деякі бібліотеки приділяли увагу вивченню, узагальненню та 

впровадженню передового бібліотечного досвіду: 

3. Знам'янська ЦРБ – досвід роботи бібліотек 

Знам'янського району “Бібліотека – центр виховання екологічної 

культури”; 

4. Компаніївська ЦБС - “Досвід Роздольської сільської 

бібліотеки-філії з питань екологічної просвіти”. 

 Надання допомоги та контроль за роботою здійснювалися шляхом 

виїздів до бібліотек, розгляду питань на раді при директорі, Міжвідомчих 

радах, Радах відділів культури, (Олександрійський, Вільшанський, 

Ульяновський, Знам'янський райони). 
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 Отже, метою всіх заходів, проведених в бібліотеках області, є 

роз'яснення сучасної екологічної ситуації у світі, залучення уваги місцевої 

спільноти до екологічних проблем, спонукання до дій в галузі охорони всього, 

що живе і росте навколо нас, а також знайомство з літературою про природу.  

 У зв’язку з вищевикладеним пропонуємо основні напрямки 

роботи бібліотек на майбутнє: 

 робота за цільовими проектами, комплексними програмами;  

 розвиток партнерських відносин з організаціями, 

зацікавленими в розширенні екологічної освіти, яку вважають 

престижним напрямком для формування іміджу своєї установи; 

 розширення співпраці з організаціями, окремими людьми, 

зацікавленими в поліпшенні екологічної ситуації, із залученням 

волонтерів з числа учнівської молоді; взаємодія з місцевою владою та 

громадськістю, екологами, краєзнавцями, редакторами місцевих газет, 

вчителями та ін.;  

 безперервна екологічна просвіта та формування 

громадянської позиції населення при використанні масових та 

індивідуальних форм роботи; 

 науково-методична діяльність для вивчення потреб населення 

в інформації; 

 систематична робота щодо інформаційного забезпечення 

запитів керівників, провідних спеціалістів господарств та громадських 

екологічних структур, що діють на території району (експрес-інформації, 

години інформації, дайджести, оперативна індивідуальна інформація 

тощо); 

 вивчення мотивів звернення та задоволення запитів на 

літературу екологічного спрямування через анкетування, опитування 

користувачів бібліотек, розробляти відповідні заходи для подальшої 

роботи (див. Додаток 2); 

 активізувати діяльність бібліотек в напрямку масового 

поширення екологічних знань та здорового способу життя: цікавіше і 

яскравіше розкривати свої фонди;  

 для висвітлення роботи бібліотеки рекомендуємо оформити 

стенд “Бібліотека й екологія”, на якому розмістити: 

 - список екологічних знаків та їх опис (див. Додаток 1); 

 - списки нових надходжень; 

 - оголошення про заходи на поточний рік; 

 - інформацію про участь в екологічних акціях; 
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 - експрес-повідомлення тощо.  

Корисним буде відкриття у бібліотеках скриньки “Зелена пошта” 

для обміну інформацією відвідувачів бібліотеки; 

 вивчати екологічні проблеми свого міста, села, району; 

 спрямовувати і надалі роботу бібліотек на конкретні завдання 

оптимізації екологічного стану в регіоні, брати участь в практичних 

природоохоронних акціях, таких як: “Посади дерево та збережи його”; 

“Жива вода” (акція по очищенню колодязів, природних джерел, малих 

річок на території району). Особливу увагу приділяти зовнішньому 

вигляду бібліотек. Піклуючись про свій зовнішній вигляд, створюючи 

квітники, клумби, кущові насадження навколо бібліотеки, ми тим самим 

даємо нашим читачам перший урок з формування екологічної культури; 

 активніше використовувати можливості ресурсів Інтернет, а 

саме: складання вебліографічних покажчиків, дайджестів з метою 

підвищення навичок пошукової діяльності користувачів з питань екології, 

масові заходи екологічного спрямування проводити з використанням 

електронних презентацій тощо; 

 використовувати видавничу діяльність в екологічній просвіті 

(наприклад, видання буклетів, присвячених пам'яткам природи місцевого 

значення, які є унікальними, цінними природно-ландшафтними 

комплексами, що створюються з метою збереження їх у природному стані 

і підлягають особливій охороні). 

 З метою інформування населення про правила пожежної 

безпеки в період екстремальних ситуацій (повені, аномальної спеки), 

радимо видавати інформаційні буклети, листівки, закладки: “Як 

поводитися при пожежах”, “10 правил захисту від спеки” тощо, оскільки 

видавнича діяльність є важливою складовою в роботі бібліотек і сприяє 

просуванню книги та читання екологічної тематики. 

 У висновку хочеться відзначити, що ефективно організована робота 

з формування екологічної культури в бібліотеках області поступово змінює їх 

імідж. Бібліотеки стають центрами екологічної інформації та культури свого 

регіону, прищеплюючи своїм співгромадянам любов до природи, навички в 

природоохоронній роботі, знайомлячи їх з основами екологічних знань, 

виховуючи почуття відповідальності за стан навколишнього природного 

середовища. 

Додаток 1  

 

 Екологічні знаки, які найчастіше зустрічаються при маркуванні 
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товарів і вказують на те, що промислове виробництво теж може бути 

організоване за типом природних процесів, як кругообіг води в природі.  

 

Товар, виготовлений з переробленої сировини або товар, 

придатний для переробки  

 Упаковку слід викинути в урну 

 

 Не викидати, необхідно здати до спеціального пункту утилізації 

 

 Пластик, що підлягає переробці - знак ставиться 

безпосередньо на виробі. У трикутнику може вказуватися цифра-код типу 

пластику:  

1 PETE - поліетілентерфталат  

2 HDPE - Поліетилен високої щільності  

3 PVC ПВХ - Полівінілхлорид  

4 LDPE - Поліетилен низької щільності 

5 PP - Поліпропілен  

6 PS - Полістирол  

7 Інші види пластику  

  

 

 

 

 Зелена крапка - знак ставиться на товарах виробництва фірм, 

які надають фінансову допомогу німецькій програмі переробки відходів 

«Екологічна Упаковка» і включені до її системи утилізації 

 

Додаток 2 

 

 Знак «Келих-виделка» наноситься на пластиковий посуд та інформує 

про придатність пластикового виробу для контакту з харчовими 

продуктами 
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Зразок анкети для користувачів бібліотеки 

 

«Екологія і ми» 

 

 Як Ви вважаєте, чи необхідні людині знання про екологічну 

ситуацію в світі? 

 __________________________________________________________  

 

 2. Чи вважаєте Ви, що екологічні проблеми є одними з найважливіших в 

країні? 

  

 

 3. Як Ви оцінюєте екологічну ситуацію вашого району? 

 __________________________________________________________ 

  

 

 4. Ваші пропозиції щодо того, як зробити ваше село (район) чистим 

та привабливим 

 

_____________________________________________________________  

 

 5. Чи задовольняє Вас об’єм і якість фонду літератури з екологічної 

тематики у нашій бібліотеці? Якщо — ні, то яких видань не вистачає. 

  

 _______________________________________________________________  

 

 6. Які книги, періодичні видання про природу Ви читали? 

 

________________________________________________________________  

 

 7. Чи готові Ви стати безпосереднім учасником екологічних заходів 

(акцій, конференцій тощо), які проводяться в бібліотеці? 

  

 

_______________________________________________________________ 
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 8. Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки 

в екологічному напрямку 

 

_______________________________________________________________  
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Сільська бібліотека: збереження традицій та інноваційний 

розвиток 

 

Любов Циганкова, 

завідуюча науково-методичним відділом 

ОУНБ ім..Д.І.Чижевського 

 

Сьогодні в діяльності бібліотек відбуваються серйозні зміни, пов’язані 

розширенням їх функцій та спектру послуг, підвищенням ролі в житті 

суспільства. Сільська бібліотека, яка максимально наближена до життя 

місцевого населення, перетворюється на центр культурного та суспільного 

життя громади, створює умови для соціального та культурного відродження 

села. Про значення сільських бібліотек для населення свідчить той факт, що їх 

користувачами є кожен другий житель села. 

Станом на 1.01.2013 року населення Кіровоградської області становить 

995,2 тис. осіб сільське населення - 374,7 тис. осіб (37,7%) від загальної 

кількості. На території області нараховується 376 сільських Рад, 995 сільських 

населених пунктів. 

Держава приділяє увагу розвитку бібліотечної справи, зокрема, вживає 

заходи щодо збереження мережі сільських бібліотек прийняттям низки 

нормативно-правових документів. Серед останніх - вагоме значення має 

Постанова Верховної ради України 2012 року „Про впровадження мораторію на 

закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості”, 

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності 

„Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів” (2011р.), 

Постанова Кабінету Міністрів України 

 (2012 р.) „Про затвердження Порядку формування базової мережі 

закладів культури”, Постанова Кабінету Міністрів України “Про доповнення 

пункту І мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення 

публічними бібліотеками в Україні” (2009р.). 

На обласному рівні визначальним документом є розпорядження голови 

Кіровоградської облдержадміністрації „Про затвердження плану заходів щодо 

розвитку бібліотечної справи у Кіровоградській області на 2010-2015 роки”, яке 

сприяє збереженню мережі бібліотек, бібліотечних кадрів, укріплення 

матеріально-технічної бази, технічного переоснащення. 

На виконання ст.23 „Рівні базової мережі” Закону України „Про 

культуру”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку 

формування базової мережі закладів культури” (2012р.) здійснюється робота 
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щодо прийняття Рішень районних, міських, селищних, сільських рад щодо 

віднесення бібліотек до базової мережі місцевого рівня. Відповідні Рішення 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування прийняті у 

Голованівському, Знам’янському, Компаніївському, Олександрійському, 

Новоукраїнському, Ново миргородському, Ульяновському районах. 

Бібліотечні послуги населенню області надають 578 бібліотек, з них 465 – 

сільських.  

У 2013 році сільські бібліотеки обслуговували 183,3 тис. користувачів 

(менше на 1,2 тис. осіб, порівняно з 2012р.), відвідуваність становила 1344,1 

тис. (менше на 82,1тис., порівняно з 2012р.), видача документів становила 

3524,01 прим. (на 128,64 тис. прим. менше, порівняно з 2012 р.). 

Відсоток обслуговування населення публічними бібліотеками по області 

в цілому складає 44,8%, сільськими бібліотеками – 49,6%.  

Сільська бібліотека сьогодні - це активний учасник життя соціуму, вона 

відіграє особливу роль у громадах, які обслуговує. 

В умовах сучасного розвитку бібліотеки змушені пристосовуватися до 

нових вимог часу і, для того, щоб вижити та відповідати потребам і 

очікуванням своїх користувачів, трансформуються, створюють ресурси і 

послуги, орієнтовані на місцеві пріоритети.  

Перспективи розвитку сільських бібліотек сьогодні пов’язані з 

поєднанням функцій традиційної бібліотеки та інформаційного 

спеціалізованого центру, сучасного підходу до організації бібліотечного 

обслуговування, зокрема профілювання - зосередження уваги на одному з 

напрямків роботи, що відповідає інтересам читачів. Досвід роботи інших 

бібліотек показав, що профілювання не ускладнює діяльність, а, навпаки, 

вносить різноманітність та стимулює інтерес. Профілювання змушує 

бібліотекарів безперервно вдосконалювати не тільки професійні знання, але й 

знання за обраним профілем. 

Так, бібліотеки Олександрійської районної ЦБС розробили та працюють 

над реалізацією програми „Профілювання сільських бібліотек 

Олександрійщини на 2014-2016 роки”. Участь у реалізації даної програми 

беруть 5 бібліотек-філій РЦБС: Протопопівська бібліотека-філія-центр 

сприяння розвитку сільського туризму; Комінтернівська - центр підтримки 

молодої сім’ї, Червонокам’янська - центр роботи з людьми похилого віку, 

Березівська - центр розвитку громади, Добронадіївська –центр дозвілля. 

Відповідно до програм бібліотеки проводять заходи, які сприяють 

удосконаленню їх діяльності та спрямовані на задоволення потреб конкретних 

категорій користувачів, згідно з особливостями розвитку місцевих територій. 
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Сільські бібліотеки розвиваються в умовах місцевого самоврядування, 

тому організовують свою діяльність так, щоб органи місцевої влади побачили в 

них партнера, який може бути корисним при вирішенні багатьох соціальних 

завдань. Бібліотека на селі виконує роль посередника між населенням і владою. 

З одного боку вона формує громадську думку та доводить її до влади, з іншого 

– інформує громаду про діяльність місцевих органів влади, у т.ч. завдяки 

діяльності при бібліотеках Публічних центрів регіональної інформації. 

Сьогодні на селі інформацію про діяльність місцевої влади надають 411 центрів 

публічної інформації, які налічують 9250 прим. документів. Щорічно до них 

звертаються понад 8 тис. громадян. Інформування сільськими бібліотеками 

місцевих громад про діяльність місцевої влади є їх значним внеском у 

розбудову громадянського суспільства на селі. 

 Високий авторитет особистості бібліотекаря – професіонала серед 

місцевої громади сприяв тому, що понад 80 бібліотекарів є депутатами 

сільських Рад. Вони надають конкретну допомогу населенню у вирішенні 

життєвих проблем. Наприклад, Анжела Зіненко, завідуюча Березівською 

бібліотекою-філією Олександрійської районної ЦБС, позиціонує себе не лише 

як бібліотекар, а й як громадський лідер. Депутат сільської ради, вона 

ініціювала створення та очолила громадську організацію “Творчість. Ініціатива. 

Енергія”. Є перші відчутні результати її діяльності: агенція регіонального 

розвитку в Черкаській області “Ресурсний центр АНГО” підтримала проект 

“Інформуємо. Радимо. Пропонуємо”, в рамках якого відкрито Центр правової 

підтримки громади при сільській бібліотеці.  

Підвищенню професійного і творчого потенціалу бібліотекарів, престижу 

бібліотечної професії, удосконаленню діяльності сільських бібліотек, пошуку 

нових форм і методів бібліотечного обслуговування громадян сприяли обласні 

огляди – конкурси: “Краща сільська бібліотека Кіровоградщини” та „Кращий за 

професією”.  

Серед кращих сільських бібліотек області, визначених конкурсами - 

Заваллівська бібліотека-філія Гайворонської централізованої бібліотечної 

системи (бібліотекар Наталія Пахович), Смолінська селищна бібліотека №1 

Маловисківського району (бібліотекар Людмила Прудка), Новопразька 

центральна бібліотека-філія Олександрійської районної централізованої 

бібліотечної системи (бібліотекар Любов Бутко), Івангородська сільська 

бібліотека Олександрівського району (бібліотекар Людмила Бойченко). 

Кращими бібліотекарями - переможцями обласного професійного 

конкурсу, стали сільські бібліотекарі: Ольга Саврак (Новогригорівська Перша 

с/б Долинського району), Анжела Зіненко (Березівська бібліотека-філія 
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Олександрійської районної ЦБС), Наталія Поліщук (Ятранська сільська 

бібліотека Новоархангельського району). 

Отже, сільські бібліотеки області не тільки забезпечують ефективність 

механізмів інформаційного обміну між владними структурами та населенням, 

але й зміцнюють свій авторитет серед місцевої громади. 

Бібліотеки орієнтовані на активну участь у соціальному житті села, а 

також збагачення своєї діяльності формами роботи, які не завжди притаманні 

бібліотекам, але мають велике значення для населення. 

Витоки духовності, традиційної національної культури завжди виходили 

з села. Тому бібліотечне краєзнавство є пріоритетним напрямком у діяльності 

сільських бібліотек. Бібліотеки ведуть значну пошукову роботу, збираючи 

матеріали про історичні традиції та обряди свого краю, на основі яких ведуть 

літописи своїх сіл, у тому числі - бібліотек.  

Цікаво і змістовно працює з цього напрямку Троянівська сільська 

бібліотека Голованівського району. 

Острівцем збереження національної культури, народних традицій і 

звичаїв, історії свого села є Осичківська сільська бібліотека-філія Вільшанської 

ЦБС. Завдяки копіткій праці бібліотекаря Криворучко Г.П. створена краєзнавча 

кімната при бібліотеці. Серед експонатів – документи про історію поселення, 

предмети побуту, скульптури сільського умільця В.Сокуренка, вишиті 

рушники, матеріали про видатних краян, ветеранів війни і праці. Бібліотекарю 

допомагають члени клубу „Краєзнавець”, що діє при бібліотеці. Завдяки 

спільній пошуковій роботі, зібрані розповіді односельців про важливі історичні 

події, які стали основою тематичної папки „Спогади моїх земляків”. 

Чималий досвід роботи мають сільські бібліотеки Кіровоградського 

району. Так, при Бережинській сільській бібліотеці Кіровоградського району 

діє народний музей села. Члени клубу „Краєзнавець” займаються дослідницько 

- пошуковою роботою. Вони збирають спогади ветеранів Великої Вітчизняної 

війни, готують засідання клубу, на яких знайомляться з історією свого села, 

краю з визначними особистостями сьогодення та минувшини. 

Грузьківська сільська бібліотека є центром роботи з етнічним населенням 

- молдованами. При бібліотеці діє історико-етнографічний музей села. Тісна 

співпраця єднає бібліотеку з районною радою ветеранів. На сьогодні бібліотека 

займається збиранням матеріалу, зокрема, спогадів та свідчень очевидців для 

створення посібника „Історія села Грузьке”. 

Цікавий музей історії російської культури створений у Микільській 

сільській бібліотеці Світловодського району. 
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Активну участь у краєзнавчо - пошуковій роботі бере Підвисоцька 

сільська бібліотека Новоархангельського району. Заслуговує на увагу співпраця 

бібліотекарів с. Підвисокого з поетом Ф.І.Пилипенком та пошуковцем 

А.М.Фартушним, які розкривають невідомі факти і події часів Великої 

Вітчизняної війни. Резонансним заходом для місцевих жителів стала зустріч за 

круглим столом ”Зелена брама: героїзм і біль”. Учасниками заходу були 

пошуковці-дослідники, історики-дослідники з Москви, Єкатеринбургу, Києва, 

Одеси, які вивчали історичні події, пов’язані з даною місцевістю.  

Йосипівська сільська бібліотека Новомиргородського району зібрала 

значний матеріал про Ф.К.Сарану, видатного бібліографа, літературознавця, 

енциклопедиста, автора Шевченківського словника, лауреата Державної премії 

ім. Т.Г.Шевченка. який народився і виріс у цьому селі. 

Смолінська селищна бібліотека зібрала матеріал з фотографіями про 

будівництво місцевої шахти, біографію видатного геолога М.Смоліна, який 

відкрив родовище уранових руд в селищі та чиїм ім’ям назване селище, 

оформила тематичний стенд „Смоліно - моє рідне селище” (минуле, сьогодення 

та майбутнє у фактах). Зібрано та розкрито матеріал історичної довідки про 

село Березівку, на території якої побудовано Смолінську шахту.  

Павлиська №1 сільська бібліотека була нагороджена дипломом за І місце 

у номінації „Кращий альбом з історії сільської бібліотеки” відділу культури і 

туризму Онуфріївської РДА. 

В Онуфріївському районі започатковано перехідний вимпел ім. 

Т.О.Погрібної, яким нагороджуються кращі сільські бібліотеки. Такий вимпел у 

2013р. отримала Вишнівцівська сільська бібліотека. 

Бібліотеки проводять різноманітні історико-краєзнавчі заходи: прем’єри 

та презентації книг місцевих письменників, літературні вечори, свята - Дні села 

тощо спільно з будинком культури, школою, сільськими Радами, 

адміністрацією господарств. 

Традиційним є проведення заходів з народознавства, відродження 

народних традицій, звичаїв, свят народного календаря. 

 Значна увага приділяється сільськими бібліотеками збереженню рідної 

природи, довкілля, особливо після чорнобильської катастрофи. Тому екологічна 

просвіта населення є одним із провідних напрямків діяльності бібліотек. 

Змістовно у цьому напрямку працюють сільські бібліотеки Новгородківської 

ЦБС. Для користувачів проводяться екологічні тренінги „Врятуймо нашу 

землю”, у т.ч. для дітей –“ Незвичайні уроки у лісовій школі”.  

Петрокорбівська сільська бібліотека-філія провела для своїх користувачів 

еко-панораму „Обігріймо землю любов’ю і турботою” до Всесвітнього дня 
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навколишнього середовища. Усі бібліотеки ЦБС взяли участь у проведенні 

тижневого еко - марафону “Хочу жити у чистому світі”, під час якого в 

доступній та цікавій формі була розкрита сутність сучасних проблем екології. 

Завідуюча Цвітненською сільською бібліотекою Олександрівського 

району творчо використовує свої знання для удосконалення роботи з 

обслуговування читачів. Однією з інноваційних форм роботи є цільова 

комплексна програма “Зона краси – зона турбот” (екологічний центр), 

розроблена бібліотекарем, над втіленням якої бібліотека працює вже не один 

рік. Під час реалізації програми в бібліотеці створено ”зелений куточок”, 

працює інформаційна служба “Екосвіт”, проведена стендова презентація 

“Травознай”, День поля, літературний хіт-парад кімнатних рослин та ін. 

Корисним є відкриття у бібліотеці для екопоселенців скриньки “Зелена 

пошта ” для обміну інформацією відвідувачів бібліотеки.  

Підвищилась соціальна роль сільських бібліотек у напрямку роботи з 

читачами, які потребують особливої уваги: дітьми-сиротами, пенсіонерами, 

інвалідами, людьми похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями. 

Бібліотеки сприяють їх інтеграції у суспільне життя, що долає замкнутість та 

самотність, забезпечує самореалізацію цих категорій громадян. 

Люди поважного віку - це та категорія громадян, якій приділяють 

підвищену увагу сільські бібліотеки. Особливої популярності набули Вищі 

Народні Школи, які створювались і при сільських бібліотеках. У 

Кіровоградському районі вони діють у 27 бібліотеках. 

 Сільська бібліотека залишається єдиним соціально-культурним закладом, 

здатним задовольняти інформаційні, освітні, дозвіллеві потреби місцевої 

громади. 

Значущість сільської бібліотеки як закладу культури не зменшується, але 

змінюються пріоритети її діяльності. 

Сьогодні більше уваги приділяється створенню комфортного середовища 

для забезпечення вільного доступу до інформації, якісного надання 

користувачам сучасних послуг, що є потребою часу. 

В області є розуміння і підтримка з боку певної частини представників 

сільської влади, що забезпечило умови для участі бібліотек в реалізації 

Всеукраїнської програми „Бібліоміст”. Як результат: в області створено 

створено 76 Інтернет-центрів, з яких 35 - в сільських бібліотеках (Долинського, 

Маловисківського, Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського, 

Бобринецького, Голованівського, Гайворонського, Кіровоградського, 

Петрівського районів).  
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Комп’ютерне обладнання станом на 1.01.2014 року мають 170 бібліотек 

(29,4%), з них 84 сільських (18%). Їх кількість порівняно з 2012 роком 

збільшилась на 6,4% , у т.ч. в сільській місцевості – на 7%. 

Загальна кількість комп’ютерної техніки у бібліотеках області становить 

647 одиниць, що на 16 % більше, ніж у 2012 році, у тому числі 144 комплекти 

техніки – у сільській місцевості (2012 рік – 85 комплектів). 

 Підключені до мережі Інтернет - 131 (23%) бібліотек, з них сільських 

бібліотек - лише 49 (11%). 

 Бібліотеки, які мають доступ до мережі Інтернет, надають широкий 

спектр сучасних послуг своїм користувачам, серед них сільські бібліотеки 

Бобринецького, Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, 

Долинського, Знам’янського, Кіровоградського, Маловисківського, 

Новгородківського, Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського 

районів.  

Користувачі цих бібліотек отримали можливість вільного доступу до 

Інтернету для спілкування в соціальних мережах, своєчасного отримання 

результатів незалежного тестування, вибору навчальних закладів для подання 

вступних документів, пошуку роботи, реєстрації на отримання вкладів в 

Ощадбанку, замовлення квитків на потяг, запису на чергу до дитячого садка 

тощо. Молодші учні загальноосвітніх шкіл і дошкільнята можуть проводити 

свій дозвіллевий час за розвиваючими відеоіграми, вчителі отримують 

методичні матеріали та змогу ознайомлюватися з останніми новинками у 

педагогічній практиці. 

Інтернет-центри сільських бібліотек надають інформаційні послуги 

різним категоріям користувачів: учням, студентам, фахівцям 

сільськогосподарського виробництва, вчителям місцевих шкіл, людям літнього 

віку, молодим (майбутнім) мамам, дітям з багатодітних та малозабезпечених 

сімей, дітям та дорослим з особливими потребами. 

Серед користувачів поважного віку популярністю користуються сайти 

”Жди меня” та “Ощадбанк”. Активно запроваджуються новітні технології і на 

заняттях Вищої народної школи (ВНШ). Слухачі із зацікавленістю 

переглядають відеоролики різноманітного спрямування: про різні технології 

приготування домашніх страв, презентації з історії краю, про письменників-

земляків. Завдяки Інтернету набули популярності у користувачів майстер-класи 

зі створення виробів на основі творчих методик хенд-мейд, виготовлення 

сувенірів своїми руками. 

Волонтерські організації, Рада ветеранів, які діють на території 

Первозванівської сільської ради Кіровоградського району, використовують 
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Інтернет-зв'язок для отримання інформації та вивчення досвіду про діяльність 

волонтерських організацій на території Кіровоградської області та України.  

На підтримку молодіжного волонтерського руху в області, волонтери 

Первозванівської сільської ради беруть участь у проекті Кіровоградської 

обласної державної адміністрації «Ветеран on-line». Молодь допомагає 

ветеранам розмістити у соціальних мережах фронтові фото, відео та аудіо-

матеріали, документи, власні спогади тощо.  

Бібліотека надає й нетрадиційні послуги громадянам: тут проводяться 

реєстрації шлюбів, зустрічі однокласників, які багато років тому закінчили 

місцеву школу та ін. 

Сільські бібліотеки здійснюють інформаційне забезпечення виробничої та 

сільськогосподарської діяльності, надають інформаційну підтримку 

спеціалістам сільського господарства. 

 Прикладом можуть бути сільські бібліотеки Бобринецького, 

Долинського, Олександрівського, Олександрійського районів, які надають 

інформацію сільгоспвиробникам з аграрної тематики з використанням Інтернет 

– ресурсів. 

Наприклад, Ізмайлівська сільська бібліотека-філія Олександрійської 

районної ЦБС надавала інформацію про агро- портали, в яких міститься 

інформація про вирощування та збут кукурудзи. Завдяки отриманій інформації 

місцевий фермер А.Задесенець зміг реалізувати кукурудзу на 200 грн. за тонну 

дорожче, ніж йому пропонували місцеві заготівельники. 

Також бібліотека створила блог фермерів села Ізмайлівка „Господар”.  

Забезпечує доступ до аграрної інформації шляхом використання 

інформаційних технологій із соціально-економічних, господарських, правових 

питань Федіївська сільська бібліотека Бобринецького району. 

Головківська сільська бібліотека-філія Олександрійської районної ЦБС 

для пасічників-любителів, яких у селі чимало, організовує он-лайн 

ознайомлення “Фітобаза бджільництва” (про рослини - медоноси в Україні), 

веб-презентації соціальної мережі, при бібліотеці працює „Інтернет-клуб 

”Пасічник” - спілкування, отримання та обмін знаннями про бджільництво. 

Бібліотекар Цвітненської сільської бібліотеки Олександрівського району 

значну увагу приділяє задоволенню інформаційних потреб сільгоспвиробників 

свого села. З цією метою при бібліотеці створено інформаційний центр 

”Орієнтуємо на зайнятість в аграрному секторі: агропідприємцям та 

індивідуальним селянським господарствам – інформаційну підтримку”. В свою 

чергу сільськогосподарські формування надають спонсорську матеріальну 

підтримку бібліотеці. 
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Доброю традицією стала участь сільських бібліотекарів у заходах із 

вшанування працівників сільського господарства, які відбуваються у День їх 

професійного свята: години вшанування, літературні години „ Вже зорані поля, 

вже спочивають роси”, „Руки хлібороба” „Колоситься нива золота”, 

„Мистецтво праці на землі”, „Наша доля хліборобська”. 

Сучасні інформаційні послуги надає жителям місцевої громади 

Марфівська сільська бібліотека Долинського району. Бібліотекар Тетяна 

Баранова брала участь у Міжрегіональному Ярмарку „Бібліотечні інновації для 

громад: створюємо майбутнє” (2013р., м. Вінниця), на якому представляла 

послуги бібліотеки щодо забезпечення інформаційної підтримки освіти, 

ознайомлення з новими методами навчання та організацією дозвілля за 

допомогою новітніх технологій. 

Постійними користувачами бібліотеки є працівники сільської ради, які 

для своєї роботи використовують електронну пошту бібліотеки, законодавчі 

документи та ін., що стосується діяльності органів місцевого самоврядування. 

Бібліотека також надає можливість фахівцям переглянути в електронному 

вигляді періодичні видання. 

Однією з основних послуг, яку надають бібліотекарі усім категоріям 

користувачів, є навчання комп’ютерній грамотності та пошуку інформації в 

мережі Інтернет. 

 Функціонування бібліотеки в інформаційному середовищі дає змогу для 

пошуку інформації, спілкування, навчання, організації бізнесу, придбання 

товарів та послуг, розваг. Організовуючи літературні та музичні вечори, заочні 

віртуальні подорожі, бібліотека опосередковано виконує функції театру, 

філармонії , музею та ін. 

Одна із запитуваних сучасних послуг - спілкування за допомогою скайп-

зв’язку. Цією безкоштовною послугою відвідувачі бібліотек користуються 

активно, маючи змогу побачити своїх рідних та близьких, з якими не бачились 

та не спілкувались багато років. 

Сільські бібліотеки також практикують надання послуги односельцям 

щодо поповнення рахунків мобільних телефонів.  

Прикладом успішно модернізованих сільських бібліотек і продуктивної їх 

співпраці з місцевою владою, громадою є бібліотеки Олександрійського 

району.  

Серед читачів Приютівської бібліотеки-філії Олександрійської районної 

ЦБС сформувалася ініціативна група молоді, яка раніше зловживала 

наркотичними засобами, тепер планує створити інформаційно-реабілітаційний 

центр при бібліотеці “Ми готові вас почути”, а також блог. 
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 Для людей літнього віку бібліотека організувала курси з комп’ютерної 

грамотності „З комп’ютером на Ти”, надає послуги програми Інтернет-

телефонії ( SKYPE). 

 В Ізмайлівській сільській бібліотеці-філії організовано Інформ-центр 

„Час вчитися” ( пошук тематичних веб-сторінок, електронне листування, участь 

у тематичних форумах), Інтернет-приймальню „Щоб пенсіонер почувався 

впевнено”. Проводяться віртуальні подорожі „Країнами світу”. 

Березівська бібліотека-філія проводить цікаві заходи для молодих мам: 

віртуальні подорожі „9 потаємних місяців життя жінки”. Для пенсіонерів 

працює комп’ютерна академія „Вік мережі не перешкода”. Вже є перші 

результати - читачка Мосур Л.М. самостійно спілкується через Скайп зі своїм 

сином, який живе за кордоном. Пенсіонерка Тарасенко Л.Я. зареєструвалася в 

соціальних мережах, подала електронний запит на сайт програми” Жди меня”: 

шукає свою колишню одногрупницю.  

Новопразька центральна бібліотека-філія допомагає адаптуватися в 

суспільстві дітям – сиротам та дітям з проблемних сімей шляхом долучення до 

інформаційної мережі. Для них проводяться уроки комп’ютерної грамотності, 

уроки адаптації „Світ навколо мене”.  

 В бібліотеці створена школа комп’ютерного комфорту, що є однією із 

найбільш запитуваних бібліотечних послуг. В школі навчаються учнівська та 

студентська молодь, пенсіонери. Всі отримують початкові знання з 

комп’ютерної грамотності, навігації в Інтернет, спілкування у соціальних 

мережах та за допомогою Скайп. 

За допомогою Інтернет випускники шкіл реєструвалися для здачі ЗНО на 

сайті загальнодержавного незалежного оцінювання, дізнавалися про свої 

результати, роздруковували їх зі своїх персональних сторінок. 

Інтернет допомагає і тим громадянам, які шукають роботу. Безробітні 

мають змогу отримати індивідуальні консультації з пошуку роботи на сайтах 

працевлаштування. Так, користувач Федіївської сільської бібліотеки 

Бобринецького району Гнідко А.М. знайшла вакансію вчителя географії в 

одному із селищ Харківської області, де була працевлаштована. 

Не залишилась Федіївська бібліотека осторонь і тоді, коли у квітні 2012 

року було розпочато он-лайнову актуалізацію вкладників колишнього 

“Ощадбанку СРСР”, для компенсації втрачених коштів. Бібліотечні працівники 

дієво допомагали здійснювати реєстрацію на веб-сайті “Ощадбанку”. Були 

випадки, коли обсуговували мешканців сусідніх населених пунктів, у яких 

відсутній Інтернет-доступ.  
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 Сільські бібліотеки Олександрівського району, а саме: Несватківська, 

Івангородська, Розуміївська, Красносільська, Цвітненська розпочали надання 

сучасних послуг своїм громадам.  

Особлива увага приділяється дітям з малозабезпечених, неповних родин. 

В Івангородській сільській бібліотеці діє Інтернет-кафе “Кругозір”, де для 

дорослих і маленьких читачів проводяться заходи.  

У Цвітненській СБ працює мультзал, де діти переглядають улюблені 

мультфільми з друзями, обмінюються враженнями від побаченого.  

У Несватківській СБ створена віртуальна літературна турагенція “Крок за 

кроком мандруємо сміло – з Інтернетом ми знаємо все”, де дітей навчають 

основам Інтернет-грамотності, пошуку корисної інформації.  

Бібліотекар створила службу інформації „Бібліосервіс – чорнобильським 

сім’ям”. За допомогою Інтернет переселенці мають змогу отримувати 

інформацію про свої рідні місця; про їх історичне минуле та сьогодення; мають 

доступ до електронних версій періодичних видань своєї історичної 

батьківщини, зокрема, до сайту Житомирської обласної та Овруцької районної 

державних адміністрацій, до сайтів музейних, бібліотечних та культурних 

установ свого краю. Бібліотекою підготовлені видання про історію, культуру, 

звичаї, екологію: серію інформаційних буклетів та листівок - ” Ми - із зони 

екологічного лиха” та „ Це - край мій, це початок мій”. 

 Бібліотека надає безкоштовний доступ до мережі Інтернет, інформацію 

про соціальні пільги, які мають жителі села-переселенці з Житомирської 

області, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. 

Івангородська сільська бібліотека Олександрівського району за 

допомогою Інтернет виконує довідки різноманітного характеру. Користувачі 

бібліотеки за допомогою електронної пошти мають змогу безкоштовно 

відправляти контрольні та курсові роботи в учбові заклади, листуватися з 

родичами та друзями, які проживають за кордоном, відправляти привітання 

тощо. Використовуючи Інтернет-послуги, користувачі замовляють акції, 

проводять банківські операції. Наприклад, „Інтернет-реклама” - це 

ознайомлення користувача з рекламою, яка його цікавить, а також можливість 

здійснити рекламу свого товару чи послуги (житель села Мельник В.І. за 

допомогою реклами в Інтернеті придбав автомобіль за помірну ціну і в 

хорошому стані, а мешканка села Бойченко Л.В. знайшла хорошу роботу за 

кордоном.). Довідки, які часто повторюються, акумулюються в електронній 

папці „Інтернет-сервіс”. Наприклад, розклад руху поїздів по станції 

Фундукліївка, прогноз погоди на місяць, релігійний, посівний календарі та 

інші. 
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Інтернет використовує і сільська рада, яка отримує систематичну 

оперативну інформацію за темою „ Орієнтир в законодавчих актах”. 

Користувачі з обмеженими можливостями отримують інформацію в за 

місцем проживання (волонтери відвідують користувачів з обмеженою 

мобільністю, цікавляться їхніми запитами і знаходять відповіді на їх запитання 

в Інтернеті). 

Про значущість і необхідність нових послуг для користувачів свідчать 

історії успіху. Так, у Голованівському районі 8 відвідувачів Інтернет-центрів, 

зареєструвавшись у соціальних мережах, знайшли своїх рідних, з якими давно 

не спілкувались. 

11 осіб звернулись до бібліотеки за допомогою у складанні резюме, 

розміщенні резюме на сайтах працевлаштування, пошуку вакансій, 5 з них 

знайшли роботу. 117 звернень щодо сприяння купівлі товарів/послуг в 

Інтернет-магазинах були позитивно вирішені. 

Запровадження інформаційних технологій у бібліотечну практику, 

надання нових послуг користувачам сприяло якісному, оперативному 

задоволенню різноманітних запитів користувачів, зростанню основних 

показників роботи бібліотек, підвищенню іміджу бібліотеки і бібліотечної 

професії серед місцевих громад області. 

Місцеві громади цінують такі послуги і дедалі частіше відвідують 

бібліотеку, адже вона стала місцем спілкування, центром, де можна отримати 

інформацію в електронному та друкованому вигляді. 

Завдяки новітнім технологіям, бібліотеки стали більш сучасними та 

привабливими. Як результат - залучення нових користувачів. А робота 

бібліотекарів стала більш творчою та інформаційно насиченою. 

Працівники сільських бібліотек області накопичили значний досвід 

роботи з різних напрямків бібліотечного обслуговування місцевих громад, який 

передавався фахівцям на рівні області, держави, зарубіжжя. 

Багато років поспіль Аджамська сільська бібліотека №2 є базою для 

проведення заходів з безперервної освіти бібліотекарів. Так, за ініціативи 

Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації, ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

бібліотека приймала бібліотечних працівників Національної Парламентської 

бібліотеки Латвії – учасників українсько - латвійського проекту „10+10”, була 

базою для проведення обласних семінарів-практикумів (2003, 2006 років), 

обласної творчої лабораторії (2009 р.) 

Маловодянську та Новогригорівську першу сільські бібліотеки 

Долинського району відвідали учасники Всеукраїнської науково-практичної 
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конференції “Дитячі бібліотеки як культурно-інформаційні центри у процесі 

формування особистості дитини”, яка проходила Кіровоградській області.  

 Серед почесних гостей були представники Міністерства культури 

України, асоціації бібліотечних працівників України, директори обласних 

бібліотек для дітей України, керівники обласних бібліотек.  

Базами обласних заходів з безперервної освіти стали Приютівська 

сільська, Новопразька центральна бібліотека-філія Олександрійської районної 

ЦБС, Созонівська сільська бібліотека Кіровоградського району, Несватківська 

сільська бібліотека Олександрівськогорайону.  

Отже, використання електронних ресурсів у сільських бібліотеках області 

свідчить про підвищення їх ролі в системі обслуговування користувачів. 

Традиційні бібліотечні технології змінюються, набуваючи нових форм, 

властивостей, якостей, формуються нові моделі обслуговування в умовах 

інформаційного середовища. 

Сільські бібліотеки області здійснюють проектну діяльність спільно з 

громадськими організаціями, що сприяє покращенню матеріально-технічної 

бази та наданню сучасних послуг користувачам. Прикладом можуть бути 

бібліотеки Олександрівського району, які спільно з місцевими громадськими 

організаціями брали активну участь у конкурсі малих грантів, ініційованих ГО 

ОЖІС. Переможцем стала Несватківська сільська бібліотека, яка створила 

службу інформації „Бібліосервіс – чорнобильським сім’ям”. Завдяки спільному 

проекту з ГО „Несватківське сяйво” бібліотека отримала комп’ютер та 

підключення до мережі Інтернет.  

Іванівська сільська бібліотека Новоукраїнського району разом з ГО 

„Іванівська веселка” підготувала проектні заявки ”Активна громада-відкрита 

влада” та „Хто володіє інформацією, той володіє світом” на конкурс малих 

проектів „Ідея-дія-результат”, який проводився Кіровоградською обласною 

організацією ВГО „ Асоціація сприяння самоорганізації населення” за 

фінансової підтримки МФ „Відродження” в рамках програми „Посилення 

впливу громадянського суспільства.” Проект „Хто володіє інформацією, той 

володіє світом” став переможцем, а бібліотека отримала грант у сумі 9 тис.грн.  

Сільські бібліотеки стали активними помічниками в створенні проектів у 

рамках ПРО ООН програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. 

Отже, сьогодні у сільських бібліотеках відбуваються серйозні зміни, 

пов’язані з підвищенням їх ролі в житті місцевих громад, розширенням функцій 

та запровадженням інформаційних послуг. 

Разом з тим, сільська бібліотека більшою мірою, ніж у місті відчуває 

складність економічних і соціальних проблем. Недотримання правових норм, 
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визначених нормативно-правовими документами, низький рівень матеріально-

технічного забезпечення знижують якість культурного та інформаційного 

обслуговування населення.  

Децентралізація бібліотечних систем послабила сільські бібліотеки, 

позбавила їх можливості використання ресурсної бази ЦБС. Стан фондів 

сільських бібліотек потребує уваги: недостатньо нової літератури та 

періодичних видань для всіх категорій користувачів, зростає частка застарілої 

частини бібліотечного фонду, що не сприяє ролі бібліотек у просуванні 

сучасної книги і читання. 

Критичним стає відставання сільських бібліотек у сфері комп’ютерізації 

та запровадження інформаційних технологій, у зв’язку з чим сільські бібліотеки 

не можуть забезпечити своїм користувачам вільний доступ до інформації. 

 Враховуючи зазначене, головними пріоритетами розвитку сільських 

бібліотек має бути зміцнення матеріально-технічної бази, актуалізація 

бібліотечних фондів та забезпечення бібліотек новими документами на 

традиційних та електронних носіях; інформатизація сільських бібліотек, 

забезпечення системи безперервної освіти працівників сільських бібліотек. 
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Створити нову сільську бібліотеку 

 

Юлія Бондар,  

бібліотекар І категорії  

інформаційно-бібліографічного відділу 

 ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

 

 

 

“Бібліотека сучасна, бібліотека майбутнього”, — 

ось що найчастіше можна почути серед колег - 

бібліотекарів, які прагнуть розвиватися у своєму 

бібліотечному середовищі. Час штовхає бібліотеку вперед 

- за новим. Нове прослідковується не тільки у підходах до 

роботи з відвідувачами, останнє десятиліття перетворило 

книгозбірні в інформаційні, наукові, культурно-дозвіллеві 

центри. Тепер у роботі бібліотекарів з'явилась потреба 

навчатися новому, обмінюватися досвідом, створювати 

щось спільне, цікаве, аби відповідати нинішнім потребам 

і запитам сучасного відвідувача, або допомогти 

зформувати йому цей запит та задовольнити його. Ця вимога часу піднімає 

бібліотекаря на якісно новий рівень — виховання в собі, скажімо, бібліотекаря-

рекламного менеджера, бібліотекаря-дизайнера, бібліотекаря – інформаційного 

навігатора тощо. 

 Оскільки Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. 

І. Чижевського виконує функції науково-методичного центру для бібліотек 

області, та, беручи до уваги той фактор, що сучасна бібліотечна молодь готова 

до глобальних позитивних змін у своїй бібліотеці, користуючись новими 

інструментами (рекламою, наприклад), креативністю та здатністю до 

нестандартних поглядів на все, що її оточує — науково-методичний відділ 

бібліотеки організував у серпні 2014 року літню майстерню для молодих 

бібліотекарів. Базою для проведення цього навчання стала Созонівська сільська 

бібліотека. Вибір бібліотеки був пов'язаний з тим, що с. Созонівка знаходиться 

поблизу Кіровограда, та й сама бібліотека давно потребує оновлення. 

Мета проведення літньої майстерні - підвищення професійного рівня 

молодих бібліотекарів області, показавши їм на конкретному прикладі, як 

можна на краще змінити бібліотеку, не вкладаючи у це великих грошей та 

виходячи з того, що вже є (наголосимо на тому, що всі сільські бібліотеки 
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області мають однакові проблеми - відсутність коштів на створення сучасної 

привабливої бібліотеки, насамперед, поповнення книжкових фондів та 

придбання комп’ютерів, залучення до бібліотек читачів тощо).  

Виходячи з реальних умов, постало питання - згуртувати бібліотечну 

молодь регіону, навчити її сучасному креативному баченню організації своєї 

роботи, яка б була цікавою і необхідною для місцевої громади. 

 Понад двадцять молодих бібліотекарів Кіровоградської області стали 

учасниками літньої майстерні. По приїзду до Кіровограда всі учасники 

познайомилися між собою та поділилися на групи, які виконували різні 

завдання.  

Одна з груп проводила «польові дослідження» серед місцевих жителів 

щодо їхнього бачення майбутнього сільської бібліотеки та одночасно займалася 

рекламною піар-компанією бібліотечного свята, яким повинно було 

завершитися навчання.  

Озброївшись листівками-запрошеннями, які напередодні приїзду в якості 

домашнього завдання виготовили учасники майстерні, група розпочала 

анкетування серед місцевих жителів, до якого входили питання: чи потрібна 

Вам бібліотека, що Ви хочете отримувати від бібліотеки, якою Ви бачите її 

через 10 років. Анкета вказувала також вік, стать та рід занять. По завершенні 

опитування кожен із 40 респондентів отримав так званий бонус - запрошення 

учасників майстерні на урочистий захід. 

Узагальнивши зібрані дані показали такі результати: серед категорій 

опитуваних школярі складають 50 %, працюючі - 30 %, пенсіонери - 20 %. 40 % 

є читачами бібліотеки та учасниками масових заходів, які проводяться 

сільською бібліотекою. На жаль, 60 % опитуваних не користуються послугами 

бібліотеки. Велика кількість респондентів стверджували, що не відвідують 

бібліотеку за браком часу.  

Одне із запитань, на які учасники опитування повинні були відповісти, 

стосувалося змін, які б вони хотіли побачити в оновленій бібліотеці. Більшість 

опитуваних зауважили, що в бібліотеці бракує опалення, що варто було б 

розширити приміщення бібліотеки; поскаржилися на бідний книжковий фонд, 

зокрема, художньої літератури та періодичних видань. Дехто з опитуваних 

відзначив відсутність при бібліотеці гуртків та секцій за інтересами, зокрема, 

краєзнавчих. Людям з поганим зором бракувало аудіокниг. 

Але, найголовніше - ніхто із опитуваних не сказав про те, що бібліотека в 

селі не потрібна. 

У той час, коли одна група вивчала думку місцевого населення про 

бібліотеку, інша - невтомно працювала над зміною інтер'єру бібліотеки. Зайве – 
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прибиралося, решта – за допомогою фантазії і творчості оновлювалося, з 

використанням фарб, шпалери, тканин і т.ін. Учасники літньої майстерні 

зробили оздоблення для приміщення - топіарії, квіткові композиції, за 

допомогою тканини та шпалери оновили стільці і столи, а перила сходів та самі 

сходи прикрасили кульками, малюнками і т.п. 

Програму свята запропонував науково-методичний відділ бібліотеки-

організатора, а учасникам потрібно було подбати про її змістовне наповнення. 

Програма передбачала низку акцій, серед яких були успішними - „Запрошуємо 

на гостини!”, „Дерево побажань бібліотеці”, „Міняю повітряну кульку на вірш”, 

„Здоров’я жінок – впевненість у майбутньому”, „Книжкові пристрасті”: що ми 

читаємо”, а також - Бібліомайданчик „Кошик порад для тебе” (реклама книги), 

виставку робіт місцевих майстрів.  

Учасники вибирали найкращу ідею щодо проведення флешмобу, яка б 

відкрила бібліотечне свято. Коли созонівці зібралися у дворі будинку культури, 

їх залучили до участі у флешмобі: кожному з учасників зав'язали очі, а один з 

них - з незав’язаними очима, тримаючи книгу, доторкувався до них по черзі. 

Філософський зміст флешмобу такий: книга відкриває очі, дає можливість 

бачити глибше, навіть те, що не лежить на поверхні. 

Після участі у флешмобі, гості свята брали участь в майстер-класах, мали 

можливість послухали інформацію про книги, які презентували учасники 

навчання. У бібліотеці в цей час відбувся майстер-клас від бібліотекаря 

сільської бібліотеки з виготовлення букету на свято Маковія. 

По закінченні свята учасники літньої майстерні зібралися, щоб 

обговорити, як все пройшло, ділилися враженнями. Кожен розповів, що б він 

зробив для того, аби його бібліотека була особливою. Іноді можна було почути 

несподівано прості речі, які здатні зробити звичайну сільську бібліотеку більш 

затишною і привабливою для читачів. Наприклад, в одній сільській бібліотеці 

молода бібліотекар пофарбувала у зелений колір підлогу, намалювала на ній 

ромашку, літери, облаштувала кімнату іграшками, як результат, - діти з радістю 

йшли до бібліотеки і погратися, і взяти дитячу книжку. А крім того, це 

збільшувало кількість читачів, бо малеча “тягла” за собою й батьків.  

Для бібліотекаря Созонівської сільської бібліотеки учасники майстерні 

підготували список побажань для покращення роботи, які стосувалися 

створення комфортних умов для читачів, покращення дизайну, облаштування 

дитячого куточка, пошуку спонсорів і партнерів для співпраці в напрямку 

покращення матеріального стану бібліотеки, забезпечення її комп’ютерною 

технікою, новими книгами і періодичними виданнями.  

Після повернення до Кіровограда, на учасників літньої майстерні на 
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завершення чекало ще два заходи — тренінги “Як розказати про себе: PR 

бібліотеки” та “Як досягти успіху: презентація Березівської сільської бібліотеки 

Олександрійського району”. 

Незважаючи на втому, адже три дні були насичені новими знайомствами, 

роботою з людьми, прагненням втиснути в цей час найголовніше, найцікавіше, 

найкорисніше, учасники літньої майстерні були задоволені, бо лише за два дні 

спільними зусиллями вони практично показали, як можна зробити бібліотеку 

більш сучасною і привабливою, а також відчули радість від того, що своїм 

креативним масовим заходом привернули увагу місцевих жителів до бібліотеки, 

змінили стереотипне ставлення до неї та викликали зацікавленість до участі у 

покращенні її роботи. 

На завершення, варто зазначити, що подібні заходи, які включають 

спільну творчу роботу, не тільки дозволяють навчитися чомусь новому, але й, 

обмінявшись досвідом роботи, відійти від стандартів та поглянути по – новому 

на роль бібліотеки і бібліотекаря в сучасному суспільстві. 
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Школа професійної майстерності 

 

Креативні форми популяризації читання 

 

Любов Циганкова., 

завідуюча науково-методичним відділом 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського  

 

Часто доводиться чути, що у сучасному світі читання вийшло з моди, що 

книга давно втратила своє значення як джерело нових знань. Але, не дивлячись 

на песимістичні пророцтва про те, що у найближчому майбутньому друкована 

продукція назавжди уступить місце електронним засобам, люди продовжують 

читати традиційні видання. 

Відрадно, що і в наш час є ті, хто розуміє величезне значення хорошої 

літератури та усвідомлює її соціальну роль. 

Сучасна бібліотека є багатогранною. Вона створює для читачів 

максимально комфортне середовище, здійснює психологічне розвантаження, 

вона - відкритий дім для всіх, кому потрібна книга та спілкування. 

Оновлюються, модифікуються традиційні форми бібліотечного обслуговування 

та запозичуються форми, які використовуються іншими закладами, 

організаціями, телебаченням, здійснюється пошук і обґрунтування нових 

інноваційних, нетрадиційних форм бібліотечного обслуговування. Їх значення 

полягає в тому, що вони сприяють неформальному спілкуванню користувачів, 

цікавому проведенню вільного часу. Вони не мають сталої методики 

проведення, бо народжені фантазією, особистим баченням бібліотекаря.  

Одним із актуальних напрямків діяльності сучасної бібліотеки є 

популяризація книги та просування читання. 

 Для його реалізації бібліотекарі використовують різні форми роботи, 

серед яких є традиційні, а також нові форми популяризації книги: слайд-

розповіді, літературні турніри, літературні кафе, літературно-краєзнавчі години, 

фестивалі, вуличні акції, флешмоби, бібліотечні квести, віртуальні виставки, 

вернісажі, ток-шоу, веб-марафони, інформаційні коктейлі, дискусійні години та 

інші. 

Одна з найбільш традиційних форм популяризації книги - книжкова 

виставка. Виставки – це завжди творчість, своєрідна ікебана – мистецтво 

складання букету, тільки книжкового. Сьогодні це настільки обов’язкова форма 

популяризації літератури до якоїсь певної дати чи до події в суспільстві, що 
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книжкові виставки здебільшого сприймаються як частина бібліотечного 

інтер’єру. Та в наш час є низка обставин, які примушують по-новому дивитись 

на організацію та використання книжкових експозицій. Це пов’язано з великою 

кількістю нової літератури, зайнятістю сьогоднішніх читачів, з пониженою 

увагою людей до читання, з більш вимогливим підходом деяких читачів до 

вибору книг.  

Саме сьогодні створюється нова модель публічної бібліотеки, де особлива 

роль надається організації бібліотечного простору. Ведучи пошук інноваційних 

форм роботи з книгою, треба брати до уваги, що 80% інформації людина 

сприймає за допомогою зору. Тому, нетрадиційно розставлені стелажі, 

тематичні полиці, яскраві, цікаві, актуальні виставкові композиції відіграють 

важливу роль в популяризації книги і читання. 

 Сучасна книжкова виставка повинна бути комфортною, доступною, 

актуальною, цікавою та естетичною. Сьогодні у бібліотеках організовується 

велике розмаїття книжкових виставок: виставка - персоналія, діалог, панорама, 

вікторина, кросворд, гра, мандрівка, роздум, дискусія, колекція, аукціон, 

презентація, вернісаж та багато інших.  

 Заслуговує на увагу книжкова виставка-інсталяція. Це виставка, яка 

представляє собою просторову композицію, створена з різноманітних 

елементів: книг, журналів, побутових предметів, промислових виробів та 

матеріалів, природних об’єктів, фрагментів текстової та візуальної інформації.  

Творчість і фантазія працівників Кіровоградської міської ЦБС створила 

чимало таких виставок. 

Аура магії була створена виставкою „Новорічний калейдоскоп”, де крім 

яскравих і святкових книжок про свято, можна було знайти предмети, 

безпосередньо пов’язані з Новим роком, Різдвом. Привертали увагу 

відвідувачів вантажні листівки та різноманітні ялинки, виготовлені власноруч 

бібліотекарями з цукерок, тканини, старих журналів, серветок тощо. 

  Виставка методичного відділу „Нове. Цікаве. Креативне” стала 

справжньою окрасою бібліотечного простору, виконуючи свою головну 

функцію - інформаційну. При оформлені виставки було використано техніку 

бук – арта: зі старих журналів ”Бібліотека” вилітає зграя паперових метеликів. 

Ще одна виставка цього відділу „Соло методиста” виготовлена у формі нотного 

стану і прикрашена скрепбуками у вигляді бібліотечної будівлі.  

Бук - арт - нове життя старих книг. Цим мистецтвом захоплюються 

бібліотекарі філії №16. Беручи зношені книги, які не підлягають відновленню, 

вони створюють вироби, що стають прикрасою різноманітних виставок. 

Наприклад, поличку з книгами про містику логічно доповнює інсталяція з 
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чорними птахами, а виставку „Веселка живої природи” - яскраві метелики, що 

ніби вилетіли з книги. 

Виставка-інсталяція „Візьми книгу у подорож” пропонувала 

користувачам книги на будь-які смаки, а незвичним було те, що знаходились 

вони у валізі. Поряд була розгорнута виставка „Літній книжковий круїз” з 

цікавими книгами та предметами, котрі нагадують про відпустку. 

Супроводжувалась виставка усними коментарями та рекомендаціями 

бібліотекаря. 

Бібліотекарі філії №10 організували виставку „Спортивна гордість Зава 

дівки”, де поряд з книгами, газетними вирізками, фотографіями відомих 

спортсменів мікрорайону знаходяться їхні нагороди: дипломи, грамоти, медалі, 

кубки. 

Бібліотекарі філії №16 створили інсталяцію „Столик на двох”. Біля вікна 

бібліотеки на килимі розмістилися стіл, стелажі, крісла, усе це - територія 

виставки, своєрідна книжкова територія. 

„Чоловік і жінка-це дві ноти, без яких струни людської душі не дають 

правильного і повного акорду (Джузеппе Мадзіні). Вчені визначили яскраво 

виражену різницю між чоловіками і жінками. Так, чоловіки більше цікавляться 

подвигами і пригодами, заняттями, пов’язаними з фізичними навантаженнями, 

технікою, точними науками, винахідництвом. Жінок здебільшого цікавлять 

домашні справи, естетика, квіти, мода. Бібліотекарі організували книжкові 

виставки „Світ чоловічих захоплень” та ”Жіночі виміри краси”, а об’єднати 

чоловіка і жінку допоможе „Стіл на двох”, за яким можна не тільки випити 

філіжанку кави, а й почитати „Інтернет-меню” (розширені веб-списки за темою 

виставок).  

 Сьогодні, на думку спеціалістів, існує понад 70 видів виставок. І це не 

межа. Бібліотекарі-практики постійно вдосконалюють, шліфують майстерність 

виставкової роботи. На світ з’являються нові види виставок. 

З метою залучення до бібліотеки якомога більше людей є проведення 

громадських акцій . 

Серед громадських акцій щодо залучення користувачів до бібліотеки є 

проведення бібліофестивалів. Вперше ОУНБ ім. Д.І. Чижевського провела 

«Бібліофестиваль на Великій Перспективній» у 2012 році до Всеукраїнського 

дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. У програмі 

фестивалю - флешмоб « У майбутнє - разом із бібліотекою», бібліо-кінект, 

екскурсії «Дух бібліотечної підземки», квест з бібліотечними сюрпризами, 

бібліокіно, різноманітні майстер-класи, презентації книжкових виставок, 

створеня бібліопостера «Парад читацьких думок» тощо. 



187 

 

 Бібліофестиваль 2013 року – родинні розваги, бібліотечна вишиванка, 

металеві метаморфози. Святкову програму відкрив професійний муніципальний 

духовий оркестр (диригент – заслужений діяч мистецтв України Григорій 

Шорсткий). Після концерту одночасно розпочалося багато заходів. Гостинно 

відчинилися двері Містечка Майстрів, де відомі майстрині презентували свої 

таланти: витинанки, ручне ткацтво від Валентини Добровольської, квілінг та 

модульне орігамі, гольнички від Ірини Кудревич, флористика від Анастасії 

Бєлік – це неповний перелік майстер-класів, які проводилися під шатрами біля 

бібліотеки. Величезна черга з бажаючих прикрасити себе візерунками (боді-

арт) вишикувалася до Ірини Зантарії. Поруч дошкільнята і молодші школярі 

створювали малюнки на асфальті.  

У відділі документів з економічних, технічних та природничих наук 

відкрилася виставка старовинних речей майстринь “Єлисаветградського 

узвозу” - “З бабусиної скрині». 

Бібліофестиваль-2013 запровадив кілька новинок, які одразу привернули 

увагу всіх учасників. Такою розвагою, безумовно, стала арт-акція «Бібліотечна 

вишиванка», яку створювали усі бажаючі.  

Бібліотекарі провели опитування серед жителів і гостей міста «Якою я 

бачу сучасну бібліотеку» і отримали багато схвальних відгуків про роботу 

бібліотеки і привітань зі святом. 

Бібліофестиваль 2014 року мав бренд „В літо - разом з бібліотекою”. У 

програмі фестивалю - Флешмоб „Читають всі - читайте й ви”, міні-концерт, 

дефіле юних моделей, популярна лекція з універсальної жіночої гімнастики 

„Народження зірки”, кіно - перегляд „Бібліотекар”. 

Протягом дня на майданчику бібліотеки: виставка настільних ігор 

„Вивчаємо англійську та німецьку”, килимок для лицарів, бібліо-майданчик для 

дітей, книжкові виставки, виставки творчих робіт, малюнки на асфальті, боді-

арт, майстер-класи: „Городецький розпис”, карта бажань, квілінг, орігамі, 

витинанка, печворк, оригінальне зав’язування хустин, створення спільного 

бібліопостера „Мої улюблені герої, мої улюблені рядки”; вуличні акції „Дерево 

бажань”, „Книжковий оракул”, шахово-шахматний турнір. 

Протягом дня в бібліотеці: Бібліо-КІНЕКТ, цифровий майданчик та 

надсучасні ІТ-атракціони, гра „Твістер”.  

Набули розповсюдженя різного роду бібліотечні акції, мета яких -

залучити до бібліотеки та читання якомога більше людей.  

Започаткували нові форми роботи - вуличні акції. Наприклад, бібліотекарі 

ф №7 Кіровоградської міської ЦБС створили довгостроковий проект „ Моя 

вулиця”. В рамах проекту - проведення конкурсу „Чистий двір, чиста вулиця, 
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чисте місто”; відзначення ювілеїв поетів і письменників, іменами яких названі 

вулиці мікрорайону; збір матеріалів про визволителів м. Кіровограда від 

німецьких загарбників. У мікрорайоні Арнаутово 9 вулиць названі іменами 

поетів і письменників України. До ювілеїв письменників оформлюється 

виставка-портрет про життя і творчий шлях ювіляра, готується буклет, 

проводяться літературні вечори і свята вулиць. До цих заходів залучаються 

письменники і поети м. Кіровограда. У січні 2013 р. відзначили 75 - річчя від 

дня народження українського поета В. Стуса. Творчості поета був присвячений 

літературний вечір „Народе мій, до тебе я ще верну”. У бібліотеці відбулась 

презентація книжкової виставки „Серця і правди сурмач”. На святі вулиці ім. 

В.Стуса бібліотека подарувала жителям пам’ятку про життя і творчість поета. 

150 - річчю від д.н. української письменниці Ольги Кобилянської був 

присвячений літературний вечір „Гірська орлиця”, під час якого присутніх 

познайомили з творчістю письменниці, читачі бібліотеки показали виставу  

„ У неділю рано зілля копала”, оформили виставку-портрет ”Сильна і 

горда духом”, зробили віртуальну подорож музеями О.Кобилянської. На святі 

вулиці О.Кобилянської колектив бібліотеки організував виставку творчих робіт 

майстринь, де були представлені також кулінарні вироби жителів вулиці. 

Учасникам свята подарували буклет про життя письменниці. 

 Бібліотека – філія №18 спільно з депутатом міськради провела акцію до 

Дня незалежності „Ми - незалежні українці!”. Мешканці 101 мікрорайону мали 

змогу переглянути виїзну святкову книжково-предметну виставку, взяти участь 

у народознавчому майстер-класі „Ярмарок майстрів” та фото-сесії „Ми-

українці!”, привітали Україну і себе зі святом, оформивши побажання на 

великій вітальній листівці „ З чим і вітаємо!”. Рамочку для фото - сесії та 

велику вітальну листівку виготовили діти у Мистецькій студії при бібліотеці. 

 Бібліотеками проведено багато вуличних акцій, які привертають увагу 

до бібліотеки, книги, є також гарною рекламою читанню. Серед них акція 

”Читаюча родина”, під час якої опитали 50 родин. Батьки мали змогу 

розповісти про дозвілля своїх дітей, вплив комп’ютерних ігор на здоров’я дітей 

та значення книги у розвитку дитини. 

 Бібліотеці-філії №5 виповнилося 65 років. З цієї нагоди колектив 

бібліотеки підготував святкову програму „Портрет читача в інтер’єрі 

бібліотеки”. Було багато привітань від офіційних осіб та читачів. Найкращі 

юні читачі та бібліотекарі з вчителями пройшли ходою від ЗОШ №30 до 

бібліотеки і утворили символічні „Кола єднання з Книгою”. Бібліотека 

протягом тижня запрошувала читачів відвідати низку заходів, присвячених 

бібліотеці, книзі, читанню. Це творчі акції, літературні вікторини, бенефіси 
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читача, зустрічі з краєзнавцями міста та інтерв’ю з людьми поважного віку, які 

можуть бути історично значимими. 

Можна також ширше проводити бібліотечні акції «Читай із 

задоволенням», «Кращий читач року», «Спілкуйся з книгою, як з другом», 

«Захист читацького формуляру», «Молодість. Читання. Успіх», «Ні дня без 

читання», «Суперчитач – 20…року», “Книжкове журі», «З книгою наодинці», 

«Я – розумний, я – читаю!». 

2014 рік - рік сім”ї, тому бібліотеки проводять акції, присвячені сім’ї, 

сімейним традиціям, родинному читанню. 

 Регіональна акція „Читаємо всією родиною” проводиться з метою 

позиціонування бібліотеки як інформаційного, освітнього і соціокультурного 

центру місцевої громади з використанням сучасних технологій, нестандартних 

форм прилучення до книги і читання всіх поколінь користувачів; відродження 

традицій сімейного читання, спрямованих на підвищення іміджу родини, що 

читає; бібліотерапевтичної допомоги соціально-незахищеним сім’ям, 

багатодітним, прийомним та опікунським родинам; урізноманітнення дозвілля 

та спілкування в сім’ї. В рамках акції можна провести заходи: Бібліотечну 

акцію „Краща читаюча родина  

( назва міста чи села).”, в рамках якої організувати цикли заходів 

„Читайте з нами”, присвячені кращим читаючим сім’ям бібліотеки; родинне 

свято „Читаємо - ти і я, читає вся моя сім’я, зустрічі „Захоплені читанням” – з 

нагородженням грамотами „Майстри читання”, „Улюблені читачі”, званнями 

„Суперчитач року”, „Суперчитач літа”, ”Зірка читання”; бенефіс читаючої 

родини, діалог поколінь „Читати модно”; конкурс читацьких формулярів „У 

бібліотеку всією родиною”, серед яких визначити „Леді любовного роману”, 

„Міс(містер) фентезі”. „Любителя детективу”, ”Рицаря історичного детективу”; 

 конкурс читаючих сімей (провести захист своїх емблем, створити 

рекламу улюблених книг сім’ї, фото - конкурс „Сімейні захоплення”, теле - 

конкурс - „рекламна передача про бібліотеку”); 

 літературно-творчий конкурс „Читання в родині” за номінаціями: 

„У будинку без книг, як без вікон темно” (створення каталогу книг домашньої 

бібліотеки), „ Спочатку ти мені почитай, потім я тобі”( твір-розповідь про 

традиції читання вголос, спільні читацькі захоплення), „Я - письменник, поет, 

художник-ілюстратор” (сімейна літературна творчість); 

 творчий майданчик „Читаюче (назва міста, села), до проведення 

якого залучати заклади культури, освіти. У центрі населеного пункту 

організовувати літературні конкурси, вікторини, театралізовані постановки 
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відомих творів, алею творчості (кращі твори читачів бібліотеки), девіз якої 

„Читати - це модно, стильно, престижно!”; 

 книжковий салон - 2014 „Гарні книги для всієї родини”: тематичний 

тиждень стендових презентацій „День фантастики і фентезі”, ”День науково-

популярної літератури”, ”День історичної літератури” та інше; 

 інформ-фуршет „30 хвилин у бібліотеці”: інформаційні заходи для 

молодих родин; 

 день відкритих дверей „Ласкаво просимо, Читачу!”, в рамках якого 

проводити екскурсії – знайомства з роботою всієї бібліотеки, огляди новинок 

біля книжкових виставок, театралізовані постановки відомих творів, 

різноманітні майстер-класи, вікторини, конкурси; 

 „Стоп-кадр: один день з життя бібліотеки” - задокументувати у 

вигляді світлин, статистики, цікавої інформації одного дня бібліотеки; 

інформацію виставити на сайт бібліотеки з метою підняття іміджу бібліотеки 

серед місцевої громади. 

Протягом акції проводити міні-дослідження „Що читають у ...(назва села, 

міста), „Якою має бути твоя бібліотека?” - серед читачів бібліотеки, „Що Ви 

сьогодні читаєте?”, „Які книги вплинули на Ваше життя і як вони його 

змінили?”. 

Для користувачів бібліотек оформити фото - стенди „ Кращі читаючі 

родини бібліотеки”.  

Кожна сім’я - особливий, неповторний світ, де близькі люди піклуються 

один про одного, поділяють радощі та переживання. Тут змінюються 

покоління, виховуються діти і найбільш яскраво висвітлюється гідність 

людини. 

Значний резонанс може мати асамблея „Магія читання”, на якій 

відзначати сім’ї, які читають у бібліотеках міста протягом 10, 25 і навіть 40 

років! Це не просто читачі, це справжні шанувальники книги. Їхні сімейні 

формуляри самі нагадують об’ємні книжки. Під час асамблеї проводяться 

творчі конкурси „Сім’я - лідер читання”, „Улюблена книга моєї сім’ї”. 

 Вдалою знахідкою рекламної діяльності став радіо проект „Сімейна 

академія”, створений бібліотекарями спільно з працівниками місцевого радіо. 

Прозвучало 40 радіопередач, де бібліотекарі за допомогою книг 

висвітлювали різні аспекти сімейного життя: „Школа майбутніх мам”, 

„Юридична граматика сім’ї”, „Психологія сімейних відносин”, ”Здоров’я 

наших дітей”, „ Завтра - в школу!”. 

 Акція для дітей та дорослих „Ми - за читаючий регіон”.  
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Завдання акції: привернення уваги громадськості до проблем читання, 

підвищення престижу книги, читання; створення позитивного образу читаючої 

людини; залучення до процесу читання дітей та дорослих; укріплення контактів 

з сім’єю, активізація зусиль бібліотеки та сім’ї заради читаючої дитини. 

Під час акції у бібліотеках проводяться цикли заходів: різноманітні 

конкурси, вікторини, літературні зустрічі. Бібліотекарі можуть використовувати 

відповідну атрибутику: яскраві футболки, плакати, наклейки, блокноти, ручки. 

Ці речі можуть бути не тільки наочними матеріалами, а й подарунками. 

Досягненню ефективності сприятимуть різноманітні форми роботи: круглі 

столи, зустрічі з письменниками, презентації нових книг, інтерактивна 

вікторина, конкурси плакатів, листівок, анкетування читання „ Роль книги і 

читання у вашому житті”, створення відеоролика „ Регіон читаючий”. До акції 

залучаються представники громади різного віку: від дошкільнят до людей 

поважного віку. 

Наприклад, у центрі соціального обслуговування бібліотека може 

організувати виїзний читальний зал до послуг людей поважного віку, надавши 

їм для перегляду свіжі газети, журнали, познайомивши з книжковими 

новинками. 

Бібліотека може провести анкетування користувачів, які будуть 

відвідувати заходи. 

Анкета „Автопортрет читача” 

„ У дитинстві ми навчились читати та стали читачами. Яким же читачем 

став кожен із нас за роки, які віддаляють нас від дитинства. Надавши відповідь 

на запитання, ви намалюєте свій читацький автопортрет. 

1. Мета вашого читання. 

2. Де ви берете книги (книгарня, знайомі, домашня бібліотека, інше); 

3.Які ваші уподобання: детективи, сучасні твори, класика. 

4.Ваші улюблені автори.  

 Буде успішною акція „Бібліобліндаж”, присвячена Дню Перемоги. 

На площі встановлений сам бібліобліндаж. Його оформленням є малюнки дітей 

на тему:” Малюємо День Перемоги”. Протягом святкового дня провести 

конкурсні програми ” Від солдата - до генерала”, „Пісні війни”, опитування 

„Ваша улюблена книга про війну”, воєнний буккросинг. 

Бібліотеки можуть організувати такі акції, як: „Передай книгу другові”, 

„Книги нашої молодості”. „Подарунок бібліотеці” за інформаційної підтримки 

місцевої газети. 
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Як форма бібліотечної масової комунікації все більшої популярності 

набуває флешмоб. Це попередньо спланована масова акція, у якій бере участь 

велика кількість людей. 

 В дослівному перекладі цей термін означає – „миттєвий натовп, юрба” 

(флеш - спалах, мить, „мобіри” – група людей). Це явище з’явилося на Заході у 

2002 р.  

Такі акції проводяться під назвою „лібмоби”. Одна із Всеукраїнських 

акцій-опитувань проходила під назвою „Як пройти до бібліотеки ?” На вулиці 

мобіри ставили запитання перехожим „Як пройти до бібліотеки?”. Всім, хто не 

мав відповіді, вручалися візитки бібліотеки, путівники, рекламні буклети. Тим, 

хто давав правильну, вичерпну відповідь дарували подарунки – кольорові 

кульки, солодощі, інше. В результаті проведеного заходу частина громадян, які 

отримали візитівку, завітали до бібліотеки. 

Флешмоби популярні серед бібліотек Кіровоградщини. Наприклад, 

Вільшанська ЦРБ організувала флешмоб „Кинь мишку! Візьми книжку! Акція 

відбулась біля районної бібліотеки, яка привернула увагу читачів своєю 

незвичністю. Ініціативні користувачі разом з бібліотекарями взяли в руки свої 

улюблені книги і вийшли на вулицю, щоб сказати читанню „ТАК!” Плакати з 

написами „Україна читає. А ти?”, „В бібліотеку завітай-інтелект свій розвивай”, 

„Люди перестають мислити, коли перестають читати”, „Знайомтесь, нові 

книги!”, листівки, повітряні кульки, книжкові закладки, улюблені книги, пісні, 

скоромовки про книгу, музика - все це привертало увагу жителів Вільшанки , 

особливо молоді та й людей літнього віку. Проводячи флешмоб, бібліотекарі 

привернули увагу до книги, читання, залучили нових читачів, показали, що 

сучасна бібліотека - світ нових можливостей. 

Сприяють популяризації літератури, читанню, зверненню до 

бібліотек такі інноваційні форми як буккросинги, квести, опен-ейри. 

Різновидом масової популяризації книги і читання у сучасних бібліотеках 

є досить поширений рух буккроссинг - вільний обмін книгами. Його мета 

вбачається у просуванні читання, налагодженні нових соціокомунікаційних 

зв’язків. 

Дослівно – це „процес визволення книг”. Література розміщується в 

людних місцях – парках, кафе, транспорті, на зупинках, під’їздах будинків… 

Будь-який бажаючий може прочитати її, після чого залишити книгу там же для 

надання такої можливості іншому. Значної популярності набрав цей рух в 

Італії, Франції.  

„Букросинг „по-гаванськи” - акція залучення до читання тих, хто не 

читає, у приміщеннях будинків, в яких проживають бібліотекарі. На 
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підвіконнях розкладаються книги: художня література, видання з техніки, про 

ремонт квартир, садівництво, журнали… Бібліотека не тільки рекламує себе, 

але й залучає до читання.  

У бібліотеках набуває поширення один із різновидів буккросингу - 

оформлення „полиці вільного книгообміну”. Відвідувачі (буккросери) можуть 

брати книги для читання зі спеціальної полиці, приносити книги зі своєї 

домашньої бібліотеки, здійснювати обмін літературою без участі бібліотечного 

працівника та процесу оформлення запису до бібліотеки.  Любителі читання 

обов’язково зацікавляться бібліотечним фондом, а справа бібліотечного 

працівника - привабити до нього відвідувачів. Така форма виправдовує себе 

тим, що більшість користувачів буккросингу стають потенційними 

користувачами бібліотечного закладу. 

Набувають популярності в бібліотечному середовищі різноманітні 

квести. 

З англійської „квест” перекладається як „загадка, головоломка, питання”. 

Мета гри полягає в тому, щоб виконати завдання і отримати винагороду. 

Сюжетом квесту може бути як проста головоломка, так і ціла детективна 

історія. Зазвичай гра включає алгоритм, якого потрібно дотримуватися. В 

одному із завдань на вас чекатимуть у визначеному місці. Якщо вам вдасться 

знайти це місце, то ви отримаєте інструкції по виконанню завдання. У інших - 

вам належить шукати різні написи або відгадувати раніше запропоновані 

загадки, використовуючи те, що ви бачите і знаєте. «Фут квест» (від 

англійського слова foot – нога) – різновид квесту, в якому правилами 

заборонено використовувати який-небудь транспорт. Пересуватися можна лише 

пішки. Це найбільш спортивний із всіх різновидів квесту. 

Великий бібліотечний квест організували бібліотекарі Кіровоградської 

міської централізованої бібліотечної системи. Оголошення про проведення 

заходу було розміщено заздалегідь на сайті центральної бібліотеки. 

 Всі бажаючі брати участь змогли попередньо зареєструватися, надавши 

інформацію про себе та контактні телефони.  

Бажаючі взяти участь зібралися 29 вересня 2011 року о 14.00 біля 

бібліотеки – філії №2. Тут їх зустрічали організатори квесту. Шляхом 

жеребкування гравці розбилися на 4 команди: сині, жовті, червоні, і зелені. 

 Перед початком організатор зачитує правила квесту, роз’яснює 

організаційні моменти, урочисто оголошує старт. Капітани отримують 

завдання. У кожної команди вони відрізнялися, але їх суть була однакова: щось 

знайти, відгадати, зробити.  
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Команда синіх швидко виконала 2 перших завдання, і тепер розмірковує 

над наступним. Біля ф №19, яку повинні відвідати всі команди-натовп 

вболівальників. У самій бібліотеці на учасників квесту чекали нелегкі 

випробування: у грі „Інтуїція” серед десятка фотографій відомих жінок треба 

було знайти портрет бібліотекаря. А ще необхідно продемонструвати знання у 

літературній грі. Далі кожна команда своїм власним маршрутом прямувала до 

ЦДБ. Команда синіх виявилася найшвидшою і прийшла до фінішу першою. 

Проте виконати завдання останнього туру і знайти приз їм у відведений час не 

вдалося. Пощастило команді червоних. Призи отримали всі учасники квесту. 

Участь у квестах можуть брати за попередньою заявкою як 

індивідуальних осіб, так і команди. Це можуть бути літературні, веб-, фото- та 

інші квести. Зацікавити користувачів можна нетрадиційним фотоквестом – 

конкурсом для любителів та професіоналів у мистецтві фотосвітлин.  

Серед бібліотечних закладів все частіше практикують проведення таких 

заходів, адже тут переслідується досягнення визначеної мети : конкурс 

проводиться в рамках певної акції. Це можуть бути заходи щодо збереження 

довкілля, ювілейні заходи в місті, районі, селі, різноманітні свята: „Парк - 

окраса нашого міста”, „Збережем природу для нащадків”, „ У мого міста – день 

народження” та інші. Безпосередньо пов’язані з бібліотечною діяльністю 

бібліотечні фотоквести – „Людина і книга: радість читання”, „Я читаю, ти 

читаєш, ми читаємо”, „Найбільш читаюча сім’я”, „Зупинись на мить”, інші. В 

результаті його проведення в бібліотеці організовується виставка кращих робіт 

конкурсантів, демонструються слайд-шоу, проводяться презентації, відзначення 

та нагородження кращих робіт учасників акції. Такі акції викликають значну 

активність громадян, особливо серед молоді, юнацтва. До участі в заходах 

можна залучити місцеву владу, громадські організації, спонсорів.  

Опен-ейри (відкрите повітря) – заходи, що проводяться на відкритому 

повітрі – на майданах, в парках, скверах, інших місцях. В більшості - це заходи, 

до яких можна віднести дискотеки, концертні програми, які мають 

популярність серед молоді. Проведення таких заходів стало популярним і серед 

бібліотек як зарубіжжя, так і України. Вони мають зворотній зв’язок, 

привертають увагу громадськості, популяризуючи бібліотеку, сприяють 

зростанню її іміджу. Такі заходи проводять і бібліотеки нашої області. Вони 

проводили обслуговування користувачів у, так званих, „Бібліотеках під 

парасолькою” в зонах масового відпочинку населення. 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського започаткувала проведення акцій у парках 

міста: в парку культури і відпочинку „Ковалівський” уперше було відкрито 

виїзний Літній читальний зал ”Бібліотека під зеленими вітрилами”, де можна 
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було переглянути журнали почитати книги, пограти в шахи або шашки, 

поспілкуватися з бібліотекарями про репертуар нових бібліотечних послуг. 

Заслуговує на увагу бібліотечна акція «Бібліотека під зеленими 

вітрилами», яку провела Голованівська районна бібліотека для дорослих для 

жителів та гостей селища. Мета акції: збільшення суспільного інтересу до 

читання та книги, залучення до читання дітей, молоді, а також доступність 

книги до якомога більшої кількості читачів. У програмі акції: презентація 

літнього читання, зустрічі на «читацькій галявині», виставка книг за шкільною 

програмою, година читацьких порад, перегляди літератури, презентації нових 

надходжень, дні «жіночої», «чоловічої», «молодіжної» літератури, вечір на 

честь лідера літніх читань.  

Бібліотекарі Знам’янської міської ЦБС у міському парку відпочинку 

провели флеш-моб „Книжкова галявина”. Філія №3 представила плакат-загадку 

„Якщо знаєш - допиши”, ЦМБ провела казкове лото „Поверни героя в казку”, 

оформила виставку-колаж „Про Знам’янку - з любов’ю”. У бібліотеках міста 

відбувся краєзнавчий диліжанс „Уклін тобі, Знам’янко”, усі заходи якого були 

присвячені Дню міста.  

До Міжнародного Дня захисту дітей у парку бібліотекарі оформили 

книжкову виставку „Дивосвіт дитячої книги”, провели літературну лотерею 

„Книжковий вернісаж”, оформили плакат відгуків „Моя улюблена дитяча 

книжка”, зібрали багато шанувальників книги, які стали учасниками першого 

флеш - мобу „Алея читання”. 

Така форма роботи, як виїзний читальний зал, є ефективним засобом 

залучення користувачів до бібліотеки. Бібліотека виїздить до різних установ та 

організацій.  

Про бібліотеки почули, про них дізналися мешканці громади – і це 

головне. Будь-яка запозичена ідея із застосуванням творчої інтерпретації може 

мати вагомі результати. Такою можна вважати інноваційну форму „”Жива 

бібліотека”, яка працює так само, як і звичайна: читачі заповнюють формуляр, 

мають змогу вибрати собі книгу в базі даних, „читати” її протягом відведеного 

часу (10-30 хв). Різниця лише в тому, що книги „живої бібліотеки” - це живі 

люди зі своїми унікальними „сюжетами”, повними пригод, цікавих історій, 

мрій. Причому, кожна книга представляє собою певну групу або окрему особу, 

щодо яких існують неоднозначні погляди з боку суспільства. Зокрема, 

стереотипи щодо наркоманів, засуджених, вегетаріанців, ВІЛ-інфікованих, 

сексуальних меншин, субкультур та інших. Опанувавши методику роботи 

„Живої бібліотеки”, можна залучити до неї мешканців своєї громади, головне 
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відшукати цікавих людей і залучити їх до участі в заходах. Досвід проведення 

„Живої бібліотеки” мають бібліотекарі Компаніївської ЦРБ.  

А музика звучить... Вона лунає практично всюди, навіть у такому місці, 

як бібліотека, де найголовніше - тиша. У цьому немає нічого дивного, бо саме 

музика нарівні з книгами може збудити у людській душі найкращі почуття. 

Музичні вечори у бібліотеках не рідкість. Більшість бібліотек 

запрошують до себе у гості співаків та композиторів. На вечорах у бібліотеках 

можуть звучати твори самобутніх поетів, композиторів, які проживають у краї, 

та твори, які виконують лауреати різних конкурсів. 

Під час Ярмарку бібліотечних інновацій Ульяновська ЦРБ представила 

проект „Ульяновщина талантами багата”. В рамках цього проекту відбуваються 

різноманітні заходи, у т.ч. зустрічі з творчими людьми краю. Місцева громада 

збиралася на поетичні вечори та зліт поетів району „Поети розкривають свої 

секрети”. На захід були запрошені як відомі митці слова, так і молоді. Серед 

них: Василь Радовінчик, Ольга Звонова, Ніна Кашерна, Олександр Барський, 

молоді: Іванна Сирота, Дарина Щур, Світлана Маковійчук, Наталка Божко. 

Наталка стала переможцем регіонального туру обласного конкурсу „До висот 

Шевченкового слова”. ЇЇ вірші друкувались у районній газеті „Слово і час”. У 

2012 році вона зайняла І місце на обласному етапі та ІІ місце на 

Всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка. Вона також є 

учасницею Всеукраїнського конкурсу у м. Києві „Розкрилля з України”. 

Поезія Ніни Кашерної - завідуючої Шамраївською сільською 

бібліотекою-філіалом, відома у районі. Неодноразово друкувались її вірші у 

районній газеті ”Слово і час”, а ще у збірках „Зоря материнства” та „Святися 

робото”, виданих у Кіровограді. Мелодійні рядки віршів поетеси покладені на 

музику місцевими музикантами. 

В результаті реалізації цього проекту Ульяновська ЦРБ стала місцем 

зустрічей для творчих особистостей району. Звучали у стінах бібліотеки пісні у 

виконанні Аліни Панькової, учасниці конкурсів „Первоцвіт-надія”,” ”Червона 

рута”, ”Х-фактор”, ”Україна має таланти”, „Суперзірка”, переможниці „Караоке 

на майдані”. Майстри поетичного слова об’єдналися у літературну студію 

”Птаха”, яка діє при бібліотеці.  

Одним із напрямків Вищої Народної Школи при районній бібліотеці є 

пісенна народна творчість. Найвідомішою із місцевих виконавців є Валентина 

Бурлака. Обласним центром народної творчості видано збірку „Із солов’їної 

скриньки”, до якої увійшли старовинні пісні, наспівані нею. 

Завдяки проекту, виявилось багато талановитих людей. Заходи, які 

проводить бібліотека, сприяють становленню творчих особистостей, 
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популяризації їх самобутньої творчості, а також об’єднанню людей навколо 

спільних інтересів. 

 

 У бібліотеках набувають популярності вечірні масові заходи - 

бібліовечірки, бібліоночі, бібліодискотеки. 

 

„Ніч у бібліотеці” - завдання цього заходу залучити якомога більше 

користувачів до бібліотеки, продемонструвати її інформаційно-ресурсний та 

інтелектуальний потенціал, показати, що бібліотека - цікавий, креативний 

заклад. Програму заходу розробляється таким чином, щоб культурно-

розважальні заходи не затьмарили саму бібліотеку - її книжкові багатства 

і розмаїття, щоб саме книга була у центрі уваги. Проводячи „Ніч у 

бібліотеці”, основні заходи можна групувати за окремими зонами:” Бібліотека - 

простір для пізнання,” „Бібліотека - простір для спілкування”, „Бібліотека - 

простір для творчості”, „Бібліотека - простір для інтелектуальних розваг”, 

„Бібліотека - простір для душі”. При підготовці - звернути увагу на рекламу, 

домовитися з друзями бібліотеки про взаємодопомогу, підготувати сюрпризи, 

які представити під час заходу. Потрібно заздалегідь в організаціях, навчальних 

закладах розповсюдити афіші, програми, листи - запрошення, флаєри, 

використати Інтернет - ресурси, соціальні мережі, місцеві ЗМІ.  

У програмі можуть бути зустрічі з цікавими особистостями, майстер-

класи з з різних технік: розпису, батіку, орігамі, паперопластики, боді-арту, 

створення композицій з природних матеріалів, мистецтво татуювання хною, 

проведення чайних церемоній, розповідь про культуру чаювання, уроки танцю, 

ворожіння, екскурсії «закритими відділами» (комплектування, обробки, 

книгосховища), книжкові виставки „від маленьких книг до велетнів”; 

можливість сфотографуватися з книгами, відвідати нічний кінозал. Для читачів 

проводиться акція щодо безкоштовного запису до бібліотек, діють нічні знижки 

для читачів-боржників, бібліотечний квест, інтерактивні ігри, вікторини, 

бібліотечні конкурси „Відгадай письменника”, „Здійсни бібліотечну обробку 

книги”, „Виконай читацьке замовлення”.  

 Прикладом проведення першої Бібліоночі може бути Щедрий вечір, який 

проводила ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. Захід тривав до опівночі. Відвідувачів 

вітали маланкарі, щедрувальники, проводився урок танців. Одночасно можна 

було поворожити на каві, взяти участь у грі-розіграші „Відчуй себе 

бібліотекарем”, ознайомитись з виставками казок та подушок, навчитись терти 

мак, посміятись з пародійних мініатюр, пограти в кінект-ігри, переглянути 

новорічні фільми. Багато з присутніх взяли участь у літературних читаннях, 
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екскурсії до книгосховища „Тіні великих письменників”, концерті студентів 

музичного училища. Родзинкою Щедрого вечора 2014 року були показ дефіле 

моделей персонажів гоголівських вечорів на Хуторі поблизу Диканьки, 

зацікавила „Бабусина хустка у фольклорному стилі” - 12 способів зав’язування; 

перегляд бук - трейлерів „Від реклами - до нового виду мистецтва”; конкурс 

Солох. 

 Серед масових заходів, які проводять бібліотеки у вечірній час, можна 

назвати діяльність бібліотечних кав’ярень. З досвідом роботи бібліотечної 

кав’ярні Кіровоградської міської ЦБС бібліотекарі області ознайомились yf 

обласному семінарі ”Інноваційні складові бібліотечного обслуговування в 

умовах сучасного інформаційного суспільства”. 

 Заслуговує на увагу досвід літературної кав’ярні „ЛітТЕRRА 

Херсонської ОЮБ ім. Б.Лавреньова. На одній з вечірок у кав’ярні грали в 

„Битву богів”. Завсідники мали помірятися силою, креативом та інтелектом. На 

них чекали книги з міфами, перелік персонажів і завдання. У першому раунді 

„Битви богів” стало випробування силою, грали у армреслінг. Найбільш 

веселим і яскравим став конкурс креативу: „божества” мали станцювати 

„Танець маленьких лебедів” під запропоновану музику і протриматись на 

танцполі протягом 2 хв. Складність полягала у тому, що музика була 

несподіваною – від „Ламбади” до „Диких танців”. У конкурсі інтелектуальності 

за 3 хв. команда мала переконати присутніх, що їхня міфологія найкрутіша. За 

кожен раунд команди отримували бали у вигляді „золотих монет”, які 

підрахували по закінченню гри. За результатами „Битви богів” переможцем 

став пантеон скандинавських богів, вони набрали 10 „золотих монет!”. Рубрика 

„Книжка до кави” допомогла освіжити в пам’яті міфологію різних народів та 

переглянути екранізації найвідоміших міфів. У рубриці „Знай наших!” гості 

познайомились з творчістю письменника А.Шкаріна, який представив свою 

нову книгу - постапокаліптичний трилер „Ебола”. Рубрика „Цікаве про каву” 

повідомила відомі і невідомі факти про каву. У традиційній рубриці „Читання 

по колу” відбулось читання улюблених книг гостей . Під час заходу відбувся 

майстер-клас із пристрасної бачати. Святковий дух надихнув присутніх 

художників та письменників на дружні шаржі та експромти гостей кав’ярні. 

Бібліо-дискотека „Віват, бібліотеко!” – також може сприяти 

просуванню читання у молодіжному середовищі, розвитку у молоді 

позитивного ставлення до читання, оскільки дискотечна форма зрозуміла та 

близька молоді.  

Дискотека і бібліотека - і перше, і друге – подобаються та потрібні 

молоді. Багатьом учням старших класів та студентам доводиться відвідувати 
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бібліотеку щодня, і вони звикли до стереотипного сприйняття бібліотеки і 

бібліотекаря. Організація бібліотусовки допомагає сформувати зовсім інші 

уявлення про бібліотеку і бібліотекаря в учнів, що тим самим забезпечує 

інтерес до читання і відвідування бібліотеки в цілому. Під час дискотеки 

проводиться активна популяризація читання, відвідувачі знайомляться з 

новинками літератури, беруть участь у вікторинах, отримують призи-книги. А 

виступ молодіжного танцювального колективу, безумовно, буде родзинкою 

дискотеки. 

„Дискусійні гойдалки” – одна з надзвичайно цікавих форм 

ознайомлення з новинками літератури, обговорення книг, їх колективний аналіз 

і оцінка учасниками заходу у формі дискусії. Використання дискусійного 

методу корисне і необхідне, оскільки у суперечці народжуються і відточуються 

важливі якості людини: прагнення дійти до істини, вміння відстояти свої 

погляди, аргументувати власну точку зору. Задля закріплення вражень про 

прочитану книжку учасникам заходу пропонується скласти сенкан, про один із 

творів, його головного героя. Сенкан - це мала віршована форма для фіксації 

емоційних оцінок та опису миттєвих вражень, відчуттів, асоціацій; невеликий 

за обсягом літературний твір, що характеризує тему чи предмет і складається з 

п’яти рядків та укладається за певним планом. Сенкан - „білий вірш”, слоган із 

п’яти рядків у якому синтезовано інформацію. Під час творчої роботи учасники 

повинні визначити ключові поняття твору та головну ідею, синтезувати здобуті 

знання, виявити творчі здібності, а все це неможливо зробити, не прочитавши 

книгу. Такий метод можна застосовувати під час бесід про прочитане, 

пропонуючи користувачам складати „білі вірші”. 

 Читачам також варто запропонувати багатство художнього 

літературного сегменту Інтернету з його електронними бібліотеками – 

універсальними, жанровими, тематичними, для певних вікових категорій (діти, 

підлітки, юнацтво, молодь), сайтами письменників, літературними 

об’єднаннями тощо. І, звичайно, читачам важливо дати навігацію до ресурсів 

для спілкування: відповідні форуми, блоги, онлайн-клуби прихильників 

творчості того чи іншого автора або жанру, що надаватимуть їм можливість 

поділитися думками, обговорити цікаві книги, теми, знайти однодумців.  

Звичайно, що бібліотеки на своїх веб-сайтах також мають створювати та 

підтримувати своє віртуальне читацьке середовище з форумами, блогами 

відповідних читацьких лідерів, письменників тощо. Цікавою формою в 

контексті цього напрямку роботи є «флешбук» – книжковй флешмоб в 

Інтернеті. Бібліотеки створюють сторінку (аккаунт) будь-якої книги в 

соцмережах («ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Мой Мир») і 
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запрошують відвідати її якомога більшу кількість користувачів. Їх, принаймні, 

протягом місяця знайомлять з книгою через фрагменти тексту, ілюстрації, 

біографію автора, особисті переживання і т. ін. Посилання на свої сторінки 

можна розмістити в коментарях блогу «Флешбук» (цифрове відображення 

улюблених книг на сторінках соцмереж (http://bigfashbook.blogspot.com/) у тій 

рубриці, для якої ваша книга найбільш підходить: «Для юнацтва», «Для дітей», 

«Для дорослих», «Для всієї сім’ї». 

В результаті цієї акції на сайті формується «Зведений каталог», а книги, 

що сподобалися, збирають навколо себе відданих читачів, тож виникають нові 

он-лайн книжкові клуби. 

Важливо також супроводжувати читання власними інформаційними 

ресурсами, зокрема, за допомогою надання користувачам веб-списків, 

бібліографічних покажчиків (списків) творів, віртуальних презентацій окремих 

книг, рекламних анотацій, повідомлень про видатні літературні події в країні, 

світі, цікаві зустрічі з авторами, кінцеві результати різних Всеукраїнських 

літературних премій, книжкових конкурсів (рейтингів), що проходять у країні; 

допомагати читачам експертними оцінками літературознавчих сюжетів, 

художніх, естетичних особливостей книги, характеристик персонажів тощо. 

Отже, кожен із вищезгаданих ресурсів передбачає окрему сторінку на 

кшталт «Літературний компас», «Книжкова шафа». 

І на закінчення згадаємо ще одну форму, яка в світовому та українському 

Інтернет - просторі набуває дедалі більшої популярності, а саме буктрейлери 

(BookTrailer) – ролики, що створюють візуальний образ книги. 

Сьогодні багато шанувальників певного літературного твору вважають за 

обов’язок віалізувати свої враження від книги. 

Бібліотеки також можуть долучитися до створення буктрейлерів за 

допомогою своїх фахівців і читачів та виставляти зроблені кіноролики на сайті, 

наприклад, під рубрикою «Книга в кадрі». Детальніше про цю форму та деякі 

«секрети» її створення можна прочитати в інформаційному віснику 

«Бібліосвіт» Державної бібліотеки для юнацтва (Ворона Ю., Сопова Т. Книга в 

кадрі. // Бібліосвіт. - 2012. – Вип.4 (44) 

Важливою умовою удосконалення діяльності бібліотек з популяризації 

книги і читання є підвищення фахового рівня працівників бібліотек. Для 

бібліотечних працівників радимо провести конкурс на кращий інноваційний 

бібліотечний проект „Клас від майстра”.  

Головна мета конкурсу - підтримка і стимулювання інноваційної 

діяльності бібліотек. 
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 Олександрівською районною бібліотекою для дорослих проведено 

конкурс на кращу інновацію „Нові форми: творчість - якість –результат”. 

Перше місце отримала Бірківська сільська бібліотека за серію заходів за 

межами бібліотеки ”Дозвіллевий квартал” (бібліочовен, читальний зал у 

сосновому бору, книжковий потяг, бібліотечна алея, літературно-творчий 

узвіз). Друге місце посіла Єлисаветградківська міська бібліотека за 

представлені нею інновації: мотобібліотека „Книгокрос” та 

бібліоспортплощадка здоров’я „З книгою - на старт” у двох секціях 

„Бібліотурник” та „Бібліогірка”. Третє місце розділили Розуміська сільська 

бібліотека - Бібліотека вихідного дня „Літо кличе до бібліотеки” та 

Родниківська сільська бібліотека - читальний зал в садово-парковій зоні 

„Бібліотека під зеленими вітрилами”. Відзначено також інновацію 

Ставидлянської сільської бібліотеки – бібліотечна пасіка „Інтелектуальний 

медозбір”.  

Головним критерієм інновацій є наближення бібліотеки до користувача, 

підвищення її іміджу, досягнення високого професійного рівня бібліотечного 

обслуговування. 

Участь у конкурсах різного рівня стимулює бібліотечних працівників до 

творчості, нових креативних ідей щодо поліпшення бібліотечного 

обслуговування користувачів, самоосвіти, вивчення та запровадження досвіду 

інших бібліотек. 

Новоукраїнська ЦРБ проводила серед працівників бібліотек району 

районний конкурс „Кращий бібліотечний проект”. І як результат - створення 

працівниками ЦРБ двох власних бібліотечних проектів „Письменники - 

земляки степового краю” та „Академія здоров’я успішної людини”.   

Працівники сільських бібліотек створили і реалізовують свої власні 

проекти, зокрема: Помічнянська сільська бібліотека - проект „Поет природи і 

гармонії” (популяризація творчості відомого художника-земляка І.Похітонова); 

Кропивницька сільська бібліотека - проект „Природа б’є на сполох” 

(популяризація екологічних знань серед користувачів, виховання любові до 

природи та бережливого ставлення до неї); 

Вербівська сільська бібліотека - проект „Народні звичаї та традиції”; 

Міська №2 - проект „Духовна криниця українських традицій”  

( народознавче спрямування); 

Звірівська сільська бібліотека - проект „ Село моє, для мене ти єдине” 

(краєзнавство); 

Захарівська сільська бібліотека - проект „Збережемо природу і зробимо 

світ красивішим” (екологія); 
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Рівненська сільська бібліотека – проект „Фантастичні канікули в 

бібліотеці” (дозвілля). 

Онуфріївська центральна районна бібліотека провела для працівників 

сільських бібліотек семінар-практикум «Підтримка та розвиток читання у 

бібліотечному середовищі району». У програмі семінару: «Сільська бібліотека 

у дзеркалі бібліотечної статистики: реальні можливості та ефективність 

роботи» - аналіз діяльності бібліотек району; «Стан користування фондом 

районної книгозбірні сільськими та селищною бібліотеками через МБА» - 

аналіз роботи; консультації спеціалістів районної бібліотеки: ”Читання в 

структурі інформаційних потреб користувачів”, «Сімейне читання - основа 

формування людини, яка читає», „Просування книги та розвиток читацької 

культури у дитячому середовищі”, «Один з різновидів подолання «кризи 

читання» - «Буккросинг: прочитав-передай іншому!».  

З метою розвитку партнерських відносин бібліотеки із ЗМІ, розробки 

нових напрямків роботи, створення спільних проектів просування книги і 

читання рекомендуємо провести семінар –тренінг спільно із працівниками 

регіональних ЗМІ „ Взаємодія бібліотек і ЗМІ в просуванні читання”.  

 У програмі семінару - тренінгу: повідомлення – обмін думками про 

діяльність бібліотеки та ЗМІ, пропозиції щодо подальшого плідного 

спілкування; практичне заняття щодо складання прес-релізу бібліотечними 

працівниками, оцінка представником ЗМІ складеного прес-релізу; робота в 

малих групах з представником ЗМІ щодо створення спільних проектів з 

розвитку і поширення читання серед широких верств населення; представлення 

та обговорення розроблених проектів. Наприклад, „ Календар знаменних і 

пам’ятних дат” - щоденна сторінка, рубрика, в якій подається коротка 

інформація про пам’ятні дати, цікаві факти, події, людей, а також інформація 

про книги, фільми та інші матеріали, які є у бібліотеці. 

„ Що читають відомі люди нашого міста(села)”- постійна рубрика у 

ЗМІ; 

„ Зустріч з письменником” - зустріч у бібліотеці , на місцевому 

телебаченні, радіо з прочитанням уривку з нового твору автора. У друкованих 

виданнях – цикл публікацій з розповіддю про письменника, його творчість. 

„Газета в газеті” - окрема сторінка під назвою „ Відкрита книга”, „ 

Людина читаюча”, „ На книжковій полиці”, „ Інтелектуальний капітал”, до якої 

можуть входити рубрики : 

- „ Люди бібліотеки” –розповідь про бібліотечну професію, про 

окремих особистостей, заслужених та досвідчених працівників; 
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- „ Книжковий світ” – анонси новинок, які надійшли до фонду 

бібліотек, про найбільш запитувані книги, рейтинг бестселерів; 

- „Перші кроки у літературі” - про молодих авторів, публікація 

їх перших творів; 

- „Узнай – прочитай –виграй”; 

- літературні конкурси, вікторини на тему:” Молодь в 

літературі”, 

- план заходів бібліотеки на тиждень, місяць, квартал; 

- статті або цікаві історії, написані бібліотекарями; 

- опис процесу підготовки того чи іншого бібліотечного заходу. 

Проведення спільної роботи сприятиме приверненню різних верств 

населення до читання, тісній взаємодії бібліотек і ЗМІ. 

Серед бібліотечних працівників можна оголосити Конкурс на 

мультимедійні презентації „Книга-бестселер” на кращу рекламу твору 

сучасного автора. У Положенні конкурсу - передбачити наступне. Головна ціль: 

популяризація книги і читання за допомогою електронних засобів. Завдання: 

активізація бібліотеки у сфері візуальної культури, розкриття творчого 

потенціалу спеціалістів; удосконалення практичних навичок грамотного 

створення інформаційного ресурсу, обмін досвідом. До участі допускаються 

індивідуальні та групові роботи кожної бібліотеки, створені працівниками 

бібліотек з урахуванням вікових категорій користувачів. Конкурс може бути у 

двох номінаціях: відеоролик та слайд - фільм. Кожна номінація передбачає 3 

призових місця. Для визначення переможців обирається компетентне журі. 

Критерії оцінювання робіт: повнота та цілісність представленої 

інформації; стильова однорідність; виразність; креативність; технологічність. 

Мотиви вибору книг можуть бути різними: видання, які є найбільш 

запитувані на даний момент, або підвищення читацького інтересу до 

незаслужено забутих або непомічених творів широким загалом читачів. Для 

рекламування можна пропонувати твори сучасних українських авторів, а саме: 

С.Жадан „Лілі Марлен”, І.Роздобудько „Дві хвилини правди”, „Ґудзик”, Люко 

Дашвар „Село не люди”, „Кров з молоком”, Л.Дереш „ Намір”, О.Забужко 

„Сестро, сестро”, „Музей покинутих секретів”, А.Багряна „Дивна така любов”; 

російські: Д.Рубина „ Душегубица и циганка, или родственники Дины 

Рубиной», «На верхней масловке», Л.Третьякова «Память сердца», Б.Акунин 

«Статский советник», А.Снегирев «Нефтяная Венера»; зарубіжні Дж.Р. Толкієн 

«Сільмаріон», Дж. Бойн «Хлопчик у смугастій піжамі», С. Майер „ Сумерки. 

Рассвет”, П.Коельо „Алхімік”. 
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 За участі у конкурсі всі учасники оволодіють навичками створення 

електронних презентацій та відеофільмів, що сприятиме розкриттю творчого 

потенціалу працівників. 

Бібліотечна скарбничка поповниться цілим арсеналом медіа - продукції, 

яка рекламує книги сучасних авторів та отримає широке використання у 

професійній роботі.  

Навчити фахівців досконало володіти ситуацією, аналізувати, 

узагальнювати, робити висновки та приймати рішення – основне завдання 

бібліотечних методичних центрів.  

З цією метою можна використати матеріали розгорнутого анкетування, 

проведеного серед бібліотечного колективу, а саме тих, хто безпосередньо 

працює з місцевим населенням, здійснює обслуговування користувачів.  

Таке примірне вивчення може мати назву : „Бібліотека, громада, 

користувач : спілкування, взаємодія, співпраця’’.  

1. Які категорії користувачів є найбільш численними у бібліотеці? Чи 

враховується ця обставина при плануванні роботи?  

2. Чи стала ваша бібліотека громадським осередком? Для кого саме? 

Якого інформаційного забезпечення потребують ці користувачі? Чи 

задовольняє їх бібліотека?  

3. Інформаційна зона бібліотеки, її наповненість. Чи відповідає вона 

потребам відвідувачів?  

4. Чи змінилось ставлення користувачів до вашої бібліотеки протягом 

останніх 5-ти років? Чи покращилося? 

 5. Напрямки роботи, які можна вважати пріоритетними сьогодні? Як їх 

реалізувати?  

6. Які додаткові можливості ви можете передбачити для покращення 

свого іміджу?  

7. Робота бібліотеки на допомогу незахищеним верстам населення. Чи все 

було реалізовано для задоволення їхніх потреб?  

8. Роль бібліотеки у системі засобів місцевої інформації. Рівень 

соціальної поінформованості населення регіону.  

9. Найбільш доречні зауваження, пропозиції, побажання від користувачів. 

Які з них ви можете реалізувати найближим часом?  

Висновки, що випливають з таких вивчень, дають можливість виробити 

спрямовані програмні дії, що будуть сприяти поліпшенню співпраці з громадою 

та створять можливість для ефективного використання фінансових, кадрових та 

матеріальних ресурсів.  
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Бібліотечні працівники завдяки власному ентузіазму, креативному 

підходу, наполегливості, інноваційним послугам формують навколо себе 

соціально-культурний простір, а місцева влада вбачає у них корисних партнерів 

у вирішенні багатьох соціальних питань.  

Сучасні бібліотеки перетворилися на інформаційно-ресурсні центри, але є 

проблема зменшення читацького попиту у читанні, тому бібліотекам необхідно 

працювати з читачем. Популяризувати читання як фактор соціального успіху, 

яке сприяє створенню всебічно розвинутих особистостей, підтримувати 

розвиток книжкової культури, а також створювати для читачів комфортні місця 

для роботи у бібліотеках, враховуючи психологічні особливості різного віку. 
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Роль бібліотеки у житті місцевих громад: 

презентація публічних бібліотек Олександрійської РЦБС 

(виступ перед учасниками літньої школи професійної майстерності) 

 

Надія Чуянова, 

директор Олександрійської РЦБС 

 

Шановне товариство! 

 У нашого колективу сьогодні дуже радісний і хвилюючий день! 

Радісний, бо гості – це завжди радість, а хвилюючий, бо це ще й велика 

відповідальність. 

 Тож, ми раді вітати Вас в стінах Олександрійської центральної районної 

бібліотеки ім. Д. І. Чижевського.  

 У цьому будинку, де знаходиться районна бібліотека, провів свої дитячі 

та юнацькі роки Дмитро Іванович Чижевський - всесвітньо відомий вчений 

славіст, культуролог, історик філософії, чиє 120-річчя нещодавно відзначала 

світова громадськість. На бібліотеці установлена меморіальна дошка 

Д.Чижевському.  

 Ім’я славетного земляка наша бібліотека носить з 2007 року. У нашого 

колективу є заповітна мрія - створити меморіальну кімнату Д. І. Чижевського. 

 Центральна районна бібліотека ім.Д.І.Чижевського складається з 5 

відділів: відділ обслуговування дорослих і молоді, відділ обслуговування дітей, 

відділ формування бібліотечних фондів, відділ інформаційних технологій та 

електронних ресурсів, організаційно-методичний відділ. 

 Олександрійська районна централізована бібліотечна система діє з 1976 

року, тоді до неї входило 45 бібліотек-філій району. До речі, Олександрійський 

район – це найбільший район в Україні і налічує 75 населених пунктів, бо свого 

часу були об’єднані три райони – Олександрійський, Червонокам’янський і 

Новопразький. 

 Лихі вітри оптимізації середини 90-х не обминули і нашої системи, яка 

зменшилася на 15 філій. Але, з 2003 року, система почала збільшуватися. Було 

відкрито, а точніше, відновлено роботу двох бібліотек - філій в селі 

Попельнастому та селищі Нова Прага.  

 На сьогодні бібліотечна система району має 32 філії та ЦРБ. 

 В нашому колективі працює 50 бібліотечних працівників, майже всі з 

бібліотечною освітою (без освіти – 1 чол.). Заочно навчаються 6 чоловік, 

дистанційно - 2 особи. Всі працюють згідно нормативів навантаження. 42 

бібліотекарі працюють на повну ставку, 4 – на 0,5 ставки, 1 – на 0,75 ставки, 3 – 
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на 0,25 ставки. Радує те, що 70% - молодь до 40 років. Тож, мудрість наших 

ветеранів вдало поєднується з ентузіазмом молодих бібліотекарів.  

 Два бібліотечних працівники беруть участь у проекті «Сучасний 

бібліотекар - 2», проходять навчання в Кіровоградському обласному 

тренінговому центрі. Нещодавно наша колега, бібліотекар Березівської 

бібліотеки-філії А.М. Зіненко побувала на стажуванні в Латвії, яке проходило в 

межах програми «Лідерство».  

 Щороку бібліотеки нашої системи обслуговують майже 27 тис. 

користувачів, надають основні безкоштовні і додаткові платні послуги. За 2013 

рік залучено 23, 5 тис. грн. за надані платні послуги, які надають усі бібліотеки 

системи.  

 Директор програми «Бібліоміст» Матей Новак сказав: «Сучасна 

бібліотека - це та бібліотека, яка розвивається разом із громадою. Бібліотека 

завжди була частиною суспільства і надавала інформаційні послуги в різних 

формах. Але сучасна бібліотека розуміє, що інформаційні потреби сьогодні 

інші, ніж були декілька десятиліть тому. Сучасна бібліотека не боїться змін, 

вона впевнена у своєму праві на існуванні в ХХІ столітті і прагне бути в главі 

інформаційної революції, а не плестися в її хвості».  

 Бібліотекою, яка розвиває громаду, може бути лише та бібліотека, яка 

існує для громади, прикладає значні зусилля, щоб зрозуміти інформаційні 

потреби її членів та як їх можна задовольнити. Задовольняючи потреби, 

бібліотека допомагає розвитку громади. 

 Бібліотечні працівники нашої системи добре розуміють, що реальне 

майбутнє за бібліотеками, які поєднують традиційну культуру спілкування з 

книгою та нові інформаційні технології.  

 Професійне кредо наших бібліотечних працівників – йти в ногу з часом, 

відчувати усе нове, оперативно реагувати на потреби громади, працювати з 

громадою і для громади. 

 Обслуговуючи своїх користувачів, бібліотекарі нашої системи 

організовують свою роботу, виходячи з інформаційних, соціальних і життєвих 

потреб кожного члена громади. Цьому сприяє тісна співпраця з владою, 

сільськими та селищними радами, підприємствами, фермерськими 

господарствами. Результатом цієї співпраці є моральна і фінансова підтримка 

наших книгозбірень.  

 У 2013 році на передплату для книгозбірень району виділено майже 25 

тис. грн. бюджетних коштів, сільські ради теж передплачують періодику для 

бібліотек, але опосередковано, через клубні заклади.  
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 Добрим прикладом є голова Попельнастівської сільської ради Олег 

Володимирович Волянський, який щороку передплачує для своєї бібліотеки 

газет і журналів не менш як на 2 тис. грн.  

 У 2013 році субсидії для придбання комп’ютерів, меблів, підключення до 

Інтернет надали 5 сільських рад на суму майже 32 тис. грн.  

 У цьому році, субсидію на 10 тис грн. для придбання меблів для 

бібліотеки-філії надала сільська рада с.Головківки.  

 Вже понад 10 років при бібліотеках системи діють публічні центри 

регіональної інформації, через які книгозбірні виступають посередниками між 

місцевою владою та жителями громади.  

 Поширення сучасних інформаційних технологій позначилося на сфері 

послуг в бібліотеках нашої системи. На сьогодні ЦБС має 28 комп’ютерів, 

сканери, принтери, 2 комплекти мультимедійного обладнання, сенсорну гру 

«Кіннект». 

 В ЦРБ створений власний веб - сайт та блог, а також сайт літературної 

студії «Паросток», яка діє при дитячому відділі, сільські бібліотеки ведуть 

блоги, є сторінки бібліотек - філій в соціальних мережах.  

 Проектна діяльність – це локомотив інноваційних змін в бібліотеках 

нашої системи. Почалася вона зі створення в 2005 році інформаційно-

ресурсного центру, в 2007 році було створено відділ автоматизації бібліотечних 

процесів, який в 2013 році реорганізовано у відділ інформаційних технологій та 

електронних ресурсів і відповідає за впровадження проектної діяльності та 

нових послуг .  

 За цей час реалізовано 13 проектів, найголовніші з них: 

1.  «Мережа громадянської освіти» - 2006-2011 роки  

2.  «Бібліоміст» - 2011-2013 роки 

3. «Інформуючи – захищаємо!» 2014 рік 

4. «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» 

2014 рік 

5. «Прийди на вибори. Захисти державу.» 2014 рік. 

 Щоб максимально наблизитись до проблем громади, бібліотечні 

працівники району ініціювали в 2005 році створення громадської організації 

«Олександрійський гендерний інформаційний центр», спільно з якою успішно 

займаються реалізацією соціально важливих проектів.  

 В 2013 році в с.Березівка бібліотекар Зіненко А.М. та директор БК 

Ратушняк Д.М. створили громадську організацію «Творчість. Ініціатива. 

Енергія» і в цьому році вже виграли свій перший конкурс проектів.  
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 Розмаїтою тематикою відзначаються соціокультурні заходи наших 

бібліотек, серед яких презентації інтерактивних виставок, літературні, 

історичні, поетичні вечори тощо. При проведенні масових заходів поширилася 

практика застосування мультимедійних презентацій веб-ресурсів, флеш-мобів, 

квестів. 

 Бібліотеки нашої системи намагаються брати найактивнішу участь в 

різноманітних конкурсах. Олександрійська ЦРБ ім. Д.І.Чижевського, 

Березівська бібліотека-філія, Новопразька бібліотека-філія № 2, 

Олександрівська бібліотека-філія взяли участь в конкурсі бібліотечного відео 

«БібліоКіноФест 2.0» від програми «Бібліоміст».  

 Березівська бібліотека-філія відзначена в номінації «Найкумедніше 

бібліотечне відео».  

 ЦРБ ім. Д.І.Чижевського взяла участь в онлайн – конкурсі «Марафон 

непересічних бібліотечних ідей 2013» від програми «Бібліоміст». Було 

представлено відео про нові послуги бібліотеки «На поетичній хвилі» та 

«Відеомеседж з бібліотеки».  

 4 бібліотеки нашої системи взяли участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу буктрейлерів «Оживають герої на екрані у рекламі», 

а на Всеукраїнському конкурсі буктрейлер ЦРБ ім. Д.І.Чижевського на Кузьму 

Скрябіна «Я, Побєда і Берлін» посів 3-є місце. Нагородою став сертифікат на 

участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Безперервна 

бібліотечна освіта – інноваційні підходи» в м. Славське, Львівської області. 

Одним із пріоритетів діяльності бібліотек системи є виконання соціальної 

і гуманістичної функції - робота з користувачами літнього віку, самотніми 

громадянами, людьми з особливим потребами. З цією метою, при Новопразькій 

центральній бібліотеці-філії вже третій рік діє Вища народна школа. 

 Світ, що швидко змінюється висуває жорсткі умови до трансформації 

бібліотек. Сподіваємося, що нам вистачить сил і снаги бути корисними для 

громади. 

 

 

 

 



210 

 

Методичне забезпечення діяльності бібліотек щодо 

підтримки та розвитку читання у бібліотеках району 

 

Наталія Шевченко,  

завідуюча організаційно-методичним відділом  

Олександрійської РЦБС 

 

Майбутнє бібліотеки в суспільстві визначає персонал. Ключова фігура – 

бібліотекар – мусить постійно вчитися, щоб іти в ногу із змінами. І в цьому 

йому допомагає в першу чергу – методист, компетентний, креативний, 

контактний , який забезпечує не лише підвищення рівня бібліотечного 

професіоналізму, а допомагає кожному працівникові розкрити свої творчі 

здібності. 

В своїй діяльності використовуємо комплекс заходів, які спрямовані на 

формування пакету професійних знань. В їх реалізації намагаємось знайти 

компроміс між традиціями та інноваціями. Впродовж останніх років наша 

робота будується на принципах формування єдиної командної думки у різних 

групах. 

Розробляючи систему підвищення кваліфікації, намагаємось, щоб 

навчання було диференційованим, задовільняло потреби усіх ланок 

бібліотечного персоналу, мало елементи аналізу, будувалося на інноваційному 

бібліотечному досвіді.  

Вже третій рік наша система працює за програмою підвищення 

кваліфікації бібліотечних працівників « Креативність. Натхнення. 

Професіоналізм: стратегія успіху сільської бібліотеки».  

 Постійне ознайомлення з новими матеріалами бібліотечної справи, 

проведення виробничих нарад, організація стажування новопризначених 

працівників, проведення семінарів, майстер-класів, презентацій бібліотек – 

головне кредо навчань. 

Методичний супровід проблеми підтримки та стимулювання читання, 

просування іміджу успішної читаючої людини – один із основних напрямків 

діяльності організаційно-методичного відділу. 

Використовуються як традиційні форми – семінари, практикуми, 

стажування, творчі лабораторії, так і нові – інтерактивні – тренінги, мозкові 

штурми, творчі полігони, печа - куча. Такі форми роботи спонукають до 

творчості та пошуку нестандартних рішень. 

Щоб сформувати у свідомості бібліотекарів образ їхньої майбутньої 

діяльності, усвідомлення ними необхідності радикальних змін, навчання 
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пошуку нестандартних, перспективних форм роботи, розвиток фахової 

активності, проводився семінар – практикум «Бібліотечна діяльність: 

оновлення та трансформація роботи», де обговорювались актуальні на сьогодні 

питання: «Сучасна сільська бібліотека в умовах інтенсивного розвитку 

інформаційних технологій», «Трансформація соціальної місії бібліотеки», 

«Сучасний читач і бібліотека». Кожен бібліотекар висловив своє бачення 

розвитку своєї бібліотеки під час професійної години спілкування «Новий 

погляд на нову бібліотеку». 

Саме цей захід став поштовхом до розробки програми «Профілювання 

сільських бібліотек Олександрійщини», з метою формування якісно нової, 

адекватної очікуванням населення системи бібліотечного обслуговування,  

 Продовжувалась ця тема на творчій лабораторії «Створення моделі 

цільової бібліотечної програми».  

Заняття було побудовано на інтерактивних методиках, використовувались 

форми навчання, де основна роль у виробленні рішень належала самим 

учасникам. Корисними були поради фахівців «Створення моделі цільової 

бібліотечної програми: від ідеї до впровадження», «Бібліотечні програми, як 

крок залучення дітей до читання». 

Як зацікавити читача наявними в бібліотеці виданнями, як організувавати 

ефективну книжкову експозицію навчались під час стажування «Інноваційний 

підхід до організації книжкових виставок: методика оформлення і форми 

роботи», знайомились з особливостями організації нетрадиційних книжкових 

виставок, зокрема використання Інтернет - технології у виставковій діяльності. 

Сьогодення диктує необхідність змін, активного впровадження 

інноваційних форм і методів роботи. Тож бібліотечні працівники району 

намагались підкорити сучасні інформаційні технології на практикумі 

«Використання ІТ- технологій в промоції читання».  

 Корисними були консультація «Бібліотека і читання в контексті часу», 

методичні поради «Як зробити читання захоплюючим: нові підходи до роботи з 

книгою», методичні рекомендації «Ефективне використання можливостей 

електронних ресурсів в популяризації читання», реалізували ж отриману 

інформацію під час практичних занять, створюючи групу «Я читаю…а ви?» в 

соціальній мережі Фейсбук, вчились виготовляти рекламний ролик. 

Завжди активно проходять творчі заняття - професійне коло спілкування 

«Що читають бібліотекарі?», день самоосвіти «Будь обізнаним - стань 

професіоналом», вільна дискусія «Бібліотека - жебрак чи партнер?», творчий 

полігон «Хай живе нова ідея!». 
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Практика засвідчує, що навчання є більш дієвим, якщо воно проходить 

безпосередньо на базі бібліотек-філій, вони мають не лише позитивний, а й 

результативний вплив на подальшу роботу бібліотекарів. Змістовною була 

програма творчої лабораторії «Українська книга сьогодні», насичена 

інноваційними підходами до популяризації української художньої літератури. 

 Крім семінарів, практикумів, творчих лабораторій, майстер-класів, також 

практикуємо проведення виїзних професійно-ознайомлювальних турів. 

Відповідно до тематики заходів з підвищення фахового рівня 

працівниками відділу готуються консультації, методичні поради, методичні 

рекомендації: «Форми просування книги та читання», «Проектна діяльність 

сільської бібліотеки», «Ефективні форми масової, індивідуальної і наочної 

популяризації літератури з питань охорони природи і довкілля», «Книжкова 

виставка в сучасній бібліотеці: ідея + фантазія», «Книга і молодь: як підняти 

престиж читання», «Бібліотека і читач: нестандартні підходи до 

обслуговування». 

Розповсюджуються письмові консультації: «Соціально-психологічні 

технології в роботі сучасної бібліотеки», «Новий формат організації 

бібліотечного простору», «Форми культурно - дозвілевої діяльності бібліотеки 

щодо поширення читання». 

 Вивчається та узагальнюється цікавий досвід роботи бібліотек району 

«Кроки до читацької прихильності», «Бібліотека дитячих мрій» 

(Добронадіївська бібліотека - філія), «Чудовий світ казки» (Бандурівська 

бібліотек-філія), «Як книга прийшла до нас» (Михайлівська бібліотека-філія). 

Узагальнений досвід роботи бібліотек системи «Бібліотека. Книга. Читач» 

висвітлювався на сторінках районного часопису «Сільський вісник». 

Щоквартально готується власне видання бібліотечної газети «Бібліовісник 

Олександрійщини». 

Розробляються та розповсюджуються інформаційно-методичні матеріали; 

методична сигнальна інформація «В нотатник бібліотекаря», методична 

шпаргалка «Практичний Інтернет для бібліотекарів», Інформаційна листівка 

«Дізнавайтесь. Впроваджуйте. Досягайте більшого», «Абетка для 

бібліотекаря». 

 Необхідною умовою професійного зростання бібліотекаря є, в першу 

чергу, особиста зацікавленість у самоосвіті, яка включає вміння віднайти 

необхідні джерела інформації, їх аналіз та практичне використання. Тож 

організаційно - методичнний відділ створює всі умови для забезпечення цього 

процесу, зокрема, в методичному кабінеті в інформаційній зоні «Територія 

професіонала» сформовано фонд методичних напрацювань в тематичних 
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папках «Бібліотека-інформаційний центр громади», «Інформаційно-

комунікаційні технології - в практику роботи бібліотек», «Проектна діяльність 

– секрети успіху», «Досвід. Новації. Експеримент», на сайті бібліотеки 

розміщуємо поради, рекомендації, досвід бібліотек. Створили блог «Методичне 

рандеву», на якому буде більш детально висвітлюватись робота організаційно 

методичного відділу. 

Підсумовуючи сказане, маємо всі підстави стверджувати, що на сьогодні 

в Олександрійському районі сформовано результативну систему методичного 

впливу на діяльність бібліотек, яка сприяє, в першу чергу, підвищенню 

професійного рівня бібліотечних працівників району, мотивує до впровадження 

в роботу бібліотек сучасних інформаційно – комунікаційнійних технології для 

підвищення якості життя громади. 
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З досвіду роботи бібліотек Добровеличківського району 

щодо просування книги і читання 

 

Людмила Гордова,  

провідний бібліотекар  

Добровеличківської районної  

бібліотеки для дорослих  

 

Бібліотеки з їхньою багатовіковою історією завжди були для людини 

уособленням храму мудрості, хранителями історичної пам'яті, гарантами її 

збереження. 

Добровеличківська района бібліотека для дорослих сьогодні є 

координаційним центром з обслуговування жителів місцевої громади, 

осередком інформації та інтелектуального, духовного, естетичного розвитку 

сучасного громадянина. 

Основними функціями діяльності бібліотеки є сприяння здійсненню 

конституційних прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ 

до інформації, залучення до цінностей національної та світової культури, що 

сприяє поглибленню їхніх знань в галузях політики, економіки, соціальних 

потреб. 

Пріоритетними напрямками роботи нашої бібліотеки є: 

- популяризація кращих зразків світової та національної літератури; 

- організація та проведення змістовного дозвілля; 

- допомога у забезпеченні ділового читання, самоосвіти, навчального 

процесу; 

- сприяння доступу населення до світової інформаційної мережі Інтернет; 

- правова підтримка молоді; 

- покращення комфортності бібліотечного середовища, формування 

позитивного іміджу бібліотеки, розвиток бібліотечної реклами; 

- розширення та якісне покращення доступу громадян до офіційної 

інформації; 

- залучення молоді до читання, формування її інформаційної культури, 

патріотичне і екологічне виховання юнацтва бібліотечними формами роботи. 

Районна бібліотека обслуговує 1578 користувачів, з них юнацтва - 826. 

Інформаційно-ресурсним центром користується 163 користувачі. 

Загальна кількість відвідування - 17301. Користувачам видано 30904 

примірників документів. 
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Всього штат відділу обслуговування налічує три працівники: завідуюча 

відділом Городова Л. І., провідний бібліотекар абонементу Ходаченко В. П. та 

провідний бібліотекар читального залу Мазур О. Д. Усі мають середню 

спеціальну бібліотечну освіту та понад 15 років стажу роботи. Ці люди – 

фанати своєї справи, які люблять свою роботу, постійно самовдосконалюються, 

шукають нове, цікаве в роботі з користувачами. 

Поряд з обслуговуванням користувачів безпосередньо у відділі, 

бібліотекарі здійснюють обслуговування за допомогою книгоношення. Ця 

форма охоплює людей похилого віку та інвалідів, людей, які з різних причин не 

мають змоги відвідувати бібліотеку так часто, як їм потрібно, а також згідно з 

графіком проводиться обслуговування працівників підприємств і організацій 

безпосередньо на робочих місцях. 

На сьогодні ми відкрили книжковий фонд, що дало змогу комфортніше та 

повніше задовольняти потреби відвідувачів. 

 На абонементі та у читальному залі оформили низку книжкових 

виставок: «Родзинки сучасної української літератури», «Мужай, величне наше 

слово», «На сторожі людини - закон», «Торкнись краси природи серцем», «Мій 

рідний край – то серця рідна пристань», «Чорний біль над білим світом», 

«Навіки в пам'яті народу війни обпалені роки», «Чи заєш ти свої права?», 

«Держава. Людина. Право.», «Основи правознавства - школярам», «Відлуння 

Афганських гір», «Відомі імена на карті України», «Струни Кобзаревого 

серця», «Соціальний захист молоді», «Його ім'я – підступний СНІД», «Духовна 

біографія України», «Розгойдані дзвони пам'яті», «Духовна криниця 

українських традицій» та ін.  

Крім виставок літератури ми також оформляємо виставки творчих робіт. 

Так до 8 березня у районному будинку культури було оформлено виставку 

декоративно-ужиткового мистецтва майстринь Добровеличківщини «Мамині 

руки творять дива», у бібліотеці оформлено виставки творчих робіт «Світ моїх 

захоплень», «Коли говорить душа», на яких демонструвалися вишиті картини, 

картини із соломки, вироби та картини з бісеру, м'які та в'язані іграшки, ляльки 

та ляльки-мотанки, в'язані вироби, картини, створені з природних матеріалів, 

різноманітні вишиті роботи – рушники, серветки, ікони та багато інших цікавих 

робіт.  

Оформлено виставку хусток «Хустини з бабусиної скрині». 

У відділах та коридорах бібліотеки оформлено інформаційні стенди. 

Бібліотекарі працюють з різними категоріями читачів. Серед них основною є 

молодь – це учні районних шкіл, студенти, працююча молодь.  
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Понад 10 років при бібліотеці працює молодіжний клуб «Моральність і 

право». Засідання клубу завжди проходять змістовно і цікаво, адже на них 

запрошуються цікаві люди – лікарі, юристи, дільничі інспектори, працівники 

військового комісаріату, які проводять фахову інформаційно-роз'яснювальну 

роботу серед учнівської молоді.  

Час одноманітних масових заходів уже минув. Зараз бібліотечні заходи 

проходять з використанням мультимедійних технологій та сучасної комп'терної 

техніки. За допомогою слайд-презентацій, перегляду фільмів, прослуховування 

музики заходи стають більш цікавими, яскравими, зрозумілими.  

Для молоді готуються різноманітні масові заходи, серед них: зустріч з 

лікарем-інфекціоністом «Один у полі не воїн», урок-диспут «Шкідливі звички 

та життя собі на втіху», на який запрошено юриста та лікаря-нарколога, зустріч 

зі спеціалістом Добровеличківсько-Вільшанського об'єднаного військового 

комісаріату, зустрічі з учасниками Афганської війни та ветеранами Великої 

Вітчизняної війни. Враховуючи поважний вік ветеранів Великої Вітчизняної 

війни, ми надаємо їм бібліотечні послуги вдома.  

Переймаючи досвід ОУНБ ім. Д. І. Чижевського ми запровадили у себе 

«Літній читальний зал», у якому жителі та гості нашого селища мають змогу 

відпочити і переглянути цікаві газети та журнали. 

Ми започаткували і ось уже третій рік поспіль успішно проводимо 

районний фестиваль молодіжної творчості «Моя Добровеличківщина», де 

люди, які займаються різними видами творчості, мають змогу її представити та 

поспілкуватися з відвідувачами виставок. Фестиваль дає змогу виявити 

талановиту молодь та пропагувати її творчість.  

Для користувачів бібліотеки організовуються і проводяться різноманітні 

заходи до державних та православних свят, зокрема, до 200-річчя з дня 

народження Т. Г. Шевченка проведено районний конкурс «До висот 

Шевченкового слова», для учнів 9 класу Добровеличківської ЗШ № 2 

проведено літературну годину «Музи Тараса Шевченка», інші заходи - до дня 

Незалежності України, до Дня Перемоги, річниці Чорнобильської катастрофи, 

різдвяних та великодніх свят тощо. 

Понад 20 років при бібліотеці функціонує жіночий клуб «Вікторія», 

засідання якого залюбки відвідує жіноцтво Добровеличківщини. Засідання 

клубу проходять на різноманітну тематику: «Ой роде наш красний, роде наш 

прекрасний…», «Я – жінка! Я – Богом запалена свічка…», «Ти у мене єдина у 

світі» до дня Матері, «Чари кохання» до дня святого Валентина, «На святу 

Катерину ховайся під перину» до зимових свят. На засіданні «Ми – різні, ми - 
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рівні» розглядалися гендерні питання, теми - «Жінка. Робота. Кар'єра.», 

«Трійця. Зелені свята» та інші.  

Засідання клубу завжди проходять цікаво – звучить музика, лунають 

пісні, читаються гуморески, готуються театралізовані дійства.  

Минулого року проведено конкурс серед бібліотечних працівників 

району «Кращий за професією», де бібліотекарі продемонстрували свої знання 

та вміння. 

Також ми взяли участь в обласному ярмарку бібліотечних інновацій. 

 Ще однією із важливих категорій користувачів є люди «золотого» віку, 

які мають бажання навчатися, вільно орієнтуватися в сучасному світі. Саме для 

них у бібліотеці працює Вища Народна Школа «45 +…». Вона допомагає 

громадянам адаптуватися до тих умов, в яких вони опинилися при виході на 

пенсію. Згідно з розкладом проводилися навчання слухачів школи. На сьогодні 

школа працює по таких напрямках: духовність, комп'ютерна грамотність, 

рукоділля та прикладне мистецтво.  

Понад 10 років при районній бібліотеці для дорослих працює громадська 

приймальня, створена спільно з управлінням юстиції, де щосереди працівники 

управління юстиції ведуть прийом громадян та надають їм правову допомогу. 

З 2004 року в нашій бібліотеці надає послуги громадянам Інформаційно-

ресурсний центр. 

В бібліотеці до послуг користувачів WI-FI - доступ до мережі Інтернет.  

Адже сьогодні бібліотека – це сучасний інформаційний центр з 

підключенням до мережі Інтернет, тобто з доступом до безмежного океану 

різноманітної інформації. 

Відвідувачі бібліотеки активно користуються всіма продуктами 

Інтернету. Маємо свій сайт, який постійно оновлюємо.  

Також наша бібліотека займається видавничою діяльністю. Готуємо 

буклети, пам’ятки для користувачів, підготували також дві збірки віршів наших 

бібліотекарів та збірку гуморесок активного учасника жіночого клубу 

«Вікторія» Івана Мар’янова.  

Наша бібліотека підтримує зв'язки з органами місцевого самоврядування. 

Публічний центр регіональної інформації та місце доступу до публічної 

інформації дають змогу повно і широко задовольняти потреби населення в 

доступі до офіційних документів державних та громадських організацій району. 

Фонд нашої бібліотеки становить 41 тисячу примірників. Поповнення, в 

основному, здійснюється за рахунок обмінного фонду обласних бібліотек, а в 

2012 році 2273 примірники книг були привезені з Національної парламентської 

бібліотеки міста Києва.  
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Література у бібліотеках району в значній мірі - застаріла і зношена, тому 

бібліотекарі проводять велику роботу з очищення фондів. 

Так, щороку списується в середньому до трьох тисяч примірників, але 

питання книгозабезпеченості ще залишається проблемним.  

Шукаючи альтернативні джерела поповнення фонду, бібліотекарі беруть 

участь в щорічній акції «Подаруй бібліотеці книгу», завдяки якій нам дарують 

книги всі - і наші користувачі, і організації та об’єднання району і, навіть, 

депутати Верховної Ради України. Ми дуже вдячні їм за те, що вони не 

залишаються байдужими до проблем бібліотек.  

Матеріально-технічна база нашої бібліотеки на належному рівні – в 2013 

році за державні кошти було зроблено поточний ремонт: відремонтовано 

абонемент, книгосховище, коридори та оновлено читальний зал. На ремонт 

було виділено 86 тисяч гривень.  

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек відбулося урочисте відкриття 

нового абонементу та оновленого читального залу, на яке завітали керівники 

району, спонсори та друзі бібліотеки.  

Наша бібліотека пробує себе у проектній роботі. Так, нами був написаний 

проект про створення «Школи правових знань» на базі ІРЦ, але, на жаль, 

отримали тільки подяку. Та ми маємо надію і роботу в цьому напрямку 

продовжуємо. 

Беремо участь в конкурсах, соціологічних дослідженнях, анкетуваннях. 

Маємо досягнення, але є у нас і проблеми, над вирішенням яких будемо 

продовжувати працювати. Ми маємо показувати суспільству, своїй громаді 

необхідність свого існування, адже бібліотека – це найбільш відкритий і 

доступний заклад, де збираються люди для спілкування та мають змогу 

отримати будь-яку інформацію незалежно від віку, статі, національності та 

соціального статусу. 
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Cільські бібліотеки – центри розвитку місцевих громад 

 

Раїса Єрмоленко, 

провідний бібліотекар організаційно-методичного відділу 

Добровеличківської районної бібліотеки для дорослих 

 

Бібліотека - це організм, який є живим тоді, коли він змінюється разом із 

суспільством в цілому та користувачами зокрема. Так, як кисень потрібен 

людині, щоб дихати, бібліотеці потрібні читачі, щоб вона могла продовжувати 

жити. Цей постулат повинен стимулювати всю діяльність, усі бібліотечні 

процеси, які спрямовані на задоволення потреб реальних і потенційних 

користувачів бібліотеки. 

Усі ми знаємо, що якісні бібліотечні послуги, які задовольняють потреби 

та відповідають очікуванням сучасної динамічної людини – це, передусім, 

велика праця бібліотекарів. На сьогоднішній день існує велика проблема, яка 

полягає у небажанні та незацікавленості молоді читати. Підростаюче покоління 

дедалі більше байдужіє до книжок, які їм замінюють телебачення, комп’ютери, 

Інтернет, відеоігри тощо. Це негативно впливає на розвиток особистості 

сучасної молодої людини, знижує загальний рівень її освіти, культури,  

духовності. Українці впевнено залишають категорію «найбільш читаючих 

у світі», оскільки близько 46% наших співгромадян не читають взагалі.  

У 2009 році Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної 

цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року, яка 

має на меті виховання потреби у дітей, юнацтва та молоді систематичного 

читання, підвищення читацької активності та компетентності. На бібліотеки, 

покладаються завдання популяризації книги і читання, пошуку інноваційних 

форм і методів роботи з користувачами.  

Бажання читати не постане саме собою, його треба прищеплювати і 

розвивати, аби поняття «читати» стало синонімом таких понять, як «мислити», 

«жити».  

Кожна бібліотека намічає свої шляхи вирішення проблеми читання. 

Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач нового покоління, з його 

запитами, потребами та проблемами. Але запорука успіху – це комплексний 

підхід, найперше - безперервна освіта самого бібліотекаря, систематичність, 

креативність, партнерські стосунки з владою, з громадськими організаціями, 

будинками культури, навчальними і позашкільними установами.  

Саме методичний відділ є одним з найголовніших складових загальної 

системи безперервної бібліотечної освіти. Методична робота здійснюється у 
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формі проведених заходів з підвищення бібліотечної кваліфікації. Такі форми 

роботи як наради і семінари готуємо і проводимо для усіх бібліотекарів району 

за такими темами: «Взаємодія бібліотек і ЗМІ в заохоченні до читання», 

«Бібліотечна діяльність: оновлення і трансформація роботи», «Толерантне 

обслуговування читачів у бібліотеці», «Бібліотека – школа. Спілкування на 

користь майбутнього» , «Презентація бібліотечного закладу в інформаційному 

просторі регіону», «Технології масової роботи сільської бібліотеки», «Інновації 

в організації обслуговування користувачів в бібліотеках району», «Публічна 

бібліотека в інформаційному просторі місцевої громади». 

Крім нарад і семінарів готуємо для колег інші форми навчання, зокрема, 

творчі лабораторії, які подобаються нашим бібліотекарям. Мали успіх творчі 

лабораторії: «Читаєш сам – приведи друга», «Бібліотека збирає, зберігає та 

примножує історію свого краю», «Нові імена в українській прозі», Зустріч з 

поетами - земляками «Земля мого дитинства», «Реклама бібліотек під впливом 

часу й актуальних завдань» тощо. 

Дієвою формою безперервної освіти бібліотекарів району є практикуми. 

Серед прикладних тем - «Пошук інформації в мережі Інтернет», «Підготовка і 

проведення бібліотечних уроків», «Робота з фондом в сільській бібліотеці», 

«Інформаційні технології в сільських бібліотеках», «Соціологічні дослідження: 

їх мета та наслідки», «Формування та організація бібліотечних фондів». 

Не забуваємо і про таку форму навчання, як Уроки фахівця, на яких 

розглядаємо питання: «Сільська бібліотека як ресурсний центр для допитливого 

користувача», «Співпраця бібліотеки та місцевого самоврядування», 

«Підкорюємо інтернет - простори». 

Активно застосовуємо Уроки бібліотечної майстерності, які проводимо 

для різних груп бібліотечних працівників: «Підготовка та проведення масового 

заходу», « Професіоналізм + креативність або бібліотечні фантазії», 

«Бібліотечне краєзнавство: традиційні та інноваційні аспекти», «Творчі акції як 

засіб реклами діяльності бібліотеки». 

Готуючи навчання для сільських бібліотекарів ми залучаємо і самих 

бібліотекарів до участі в підготовці і проведенні цих навчань. Бібліотекарі, які 

мають спеціальну освіту і стаж роботи в бібліотеці, готують консультації, та 

діляться досвідом роботи із своїми колегами. 

В районній бібліотеці діє «Методична невідкладна допомога», яка 

полягає в стажуванні новопризначених працівників. Також щороку вивчаємо 

досвід роботи як своїх колег, так і інших регіонів України. 

Кваліфіковану методичну та практичну допомогу надають бібліотекарі 

районних бібліотек при виїзді в сільські бібліотеки. На даний час 6 сільських 
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бібліотек мають комп’ютери. То ж працівники районних бібліотек проводять 

практикуми для сільських бібліотекарів з оволодіння комп’ютером. 

Чималу допомогу надає районна бібліотека і в оформленні інтер’єру 

сільських бібліотек, і в підготовці до масових заходів. Для набуття досвіду з 

проведення масових заходів запрошуємо сільських бібліотекарів на заходи 

районної бібліотеки. 

Для вирішення проблеми читання районна бібліотека розробила 

комплексну програму, яку рекомендувала і сільським бібліотекам.  

Починати цю роботу рекомендуємо з вивчення читацьких інтересів за 

допомогою міні-анкетувань, наприклад:  

• «Книга у спадок» (батьки – дітям)  

• «Ульотне читання для справжніх книгогризів» (підлітки-підліткам)  

• «Від серця до серця: однолітки радять».  

Логічним завершенням цієї роботи можуть стати яскраво оформлені 

однойменні виставки читацьких уподобань та виставки - поради.  

Серед більш досвідчених читачів вікової категорії 18-22 років провели 

бліц-опитування «Мій особистий Букер», а за результатами - оформили 

виставку-книжковий хіт «Нове покоління обирає книгу...». 

Бліц-опитування «Book-симпатія» та збирання відгуків про прочитану 

книгу «Читач сказав браво» допоможуть визначити рейтинги читацьких 

переваг:  

• «Гаряча десятка: 10 найкращих художніх творів»  

• «Мій найкращий помічник: 10 найкращих науково-популярних та 

навчальних книжок»  

• «Книга майбутнього»  

Рейтинги доцільно розмістити на інформаційному дисплеї або у формі 

книжкової виставки. 

Сільські бібліотеки. 

Всі знають, що сьогодні для бібліотеки мати нові бібліотечні фонди і 

гарну передплату - це мало для повного задоволення запитів наших 

користувачів. А поскільки оновлення бібліотечних фондів занадто незначне, на 

допомогу приходить техніка. Так, на сьогодні бібліотеки, які мають 

комп’ютери, підключені до інтернету: Братолюбівська, Тернівська, Липнязька, 

Дружелюбівська сільські бібліотеки. На відміну від інших, вони можуть більш 

якісно задовольнити запити користувачів, особливо молоді. В Троянській, Н-

Глинянській сільських бібліотеках також є комп’ютери, але не мають інтернет-

зв’язку.На сьогодні багато бібліотекарів має вдома цю сучасну техніку, що 

дуже допомагає в роботі. 
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Районна бібліотека приділяє увагу навчанню сільських бібліотекарів 

комп’ютерній грамотності. Для цього проводяться практикуми, де кожен 

бажаючий має можливість збагатити свої знання. 

Серед сільських бібліотек Добровеличківського району є хороші 

напрацювання щодо зв’язків з місцевими громадами. Так у 18 бібліотеках із 27 

працюючих клуби за інтересами. Особливо цікавою є робота клубу 

«Лебідонька», що діє при Дружелюбівській с/б (керівник Коваль Л.В). Цей 

жіночий колектив добре знають не лише в Дружелюбівці, але і в інших селах 

району. В цьому році вони представляли мистецтво свого села в районному 

краєзнавчому музеї. 

Добра слава йде і про Н-Луктівську «Вербиченьку» Це один із перших 

клубів за інтересами , який був створений на території району. Декілька років 

тому колектив відмічав своє 30 - річчя. Учасники клубу - жінки поважного віку, 

які люблять читати, дуже допитливі а ще гарно співають. Вони також є 

учасниками художньої самодіяльності при сільському будинку культури, часто 

бувають з концертами у сусідніх селах.  

Цікаво проходять зустрічі в Липнязькому краєзнавчому клубі «Оберіг», 

учасниками якого є, переважно, молодь. Село Липняжка взагалі дуже цікаве, 

тут постійно розвиваються народні ремесла. В селі проживає багато 

вишивальниць, є свої художники. Молодь займається як сучасними видами 

мистецтва, так і традиційними. 

В Тернівській с/б працює клуб за інтересами «Берегиня», який має 

цікавий напрямок роботи - збирає і вивчає історію своєї маленької Батьківщин, 

яку оформляє в спеціальні теки. Особливо це стосується славнозвісної застави, 

яка носить ім’я земляка Олександра Степановича Терлецького, який у період 

оборони Севастополя був призначений командиром одного з партизанських 

підрозділів. У березні 1942 року фашисти його, пораненого, стратили. 

При Піщанобрідській с/б діє клуб за інтересами «Лебідея», де жіноцтво 

різного віку збирається на посиденьки за склянкою запашного чаю, 

обговорюють прочитане, згадують народні звичаї та повір’я, розповідають про 

історичні події, які відбувалися в їхньому селі. Адже саме в Піщаному Броді 

одружився Нестор Махно на Оксані Кузьменко. Переповідають спогади своїх 

бабусь і дідусів, діляться прочитаним з книг. 

Пріоритетними напрямками роботи бібліотек району є патріотичне 

вихованню, правова та екологічна освіта, краєзнавство. Організовуються 

зустрічі з лікарями, працівниками внутрішніх справ, іншими фахівцями. Добре 

налагоджена робота з владою на місцях. Бібліотекарі - співорганізатори і 

активні учасники усіх заходів, які проводять органи місцевого самоврядування. 
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В кожній бібліотеці є публічні центри регіональної інформації, де розміщена 

повна інформація про регіон і жителі даної громади мають можливість з нею 

ознайомитися.  

Активно в сільських бібліотеках експонуються творчі роботи земляків 

різного віку - від малюнків малечі у Троянській, Перчунівській, Карбівській, 

Гаївській сільських бібліотеках, до ліплення з тіста в Піщанобрідській с/б, 

мальовничих фотографій у Дружелюбівській с/б та вишитих рушників у 

Тернівській, Н-Лутківській, Липнязьській сільських бібліотеках, серветок у 

Дружелюбівській, Гаївській, Гнатівській, Юр’ївській сільських бібліотеках, 

в’язаних виробів у Дружелюбівській, Андріївській, Братолюбівській сільських 

бібліотеках.  

Отже, сучасна сільська бібліотека неможлива без постійної внутрішньої 

трансформації та удосконалення, а організаційно - методичний відділ є 

навігатором та вірним помічником в оволодінні навичками нового мислення, 

вмілого налагодження взаємин з партнерами, місцевою владою, бути 

максимально корисною для місцевої громади. 
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Реалізація програми  

“Читання - фактор духовного розвитку нації” 

 

Ніна Волошаненко, 

завідуюча відділом обслуговування  

дорослих та молоді  

Олександрійської ЦРБ  

 

 Книга як найцінніший людський витвір, пройшовши всі процеси 

розвитку цивілізації, і на сучасному етапі залишається незамінною. Бажання 

читати не виникне саме по собі, його треба прищеплювати і розвивати, аби 

поняття «читати» стало синонімом таких понять, як «мислити», «жити». 

 Сьогодні пріоритетним завданням бібліотек Олександрійської районної 

централізованої бібліотечної системи є утвердження стійкої суспільної думки 

про необхідність та значимість читання, підвищення інтересу до книги, 

бібліотеки. 

 Важливим орієнтиром діяльності бібліотек є читач нового покоління, з 

його запитами, потребами та проблемами. Створюючи умови для підвищення 

читацької активності, використовуємо новітні інформаційні технології, 

інноваційні методи, але неодмінно спираємось на найкращі приклади 

традиційних форм. Практичний досвід на сьогодні засвідчив, що головним в цій 

роботі все ж таки є комплексний підхід, послідовність і системність. 

Підтрвердженням цьому слугує реалізація районної програми «Читання – 

фактор духовного розвитку нації», за якою ми працюємо вже декілька років. 

 Захопити сучасну молодь читанням – завдання непросте, тож бібліотечні 

працівники координують свою діяльність з відділом освіти молоді та спорту 

райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї та 

дітей, будинками культури. 

Сприяє розширенню читацьких інтересів оформлення нетрадиційних 

книжкових виставок: виставка-реклама «Читати ці книги модно і престижно», 

виставка-подорож «Веселими сторінками книжок», виставка-вернісаж «Світ, 

що читає», виставка хіт – парад “Модні книги популярних авторів”, 

«Молодіжне досьє», «Шедеври світового мистецтва», куточки сімейного 

читання «Корисне читання – приємне дозвілля», виставка-діалог «Українська 

книга - оберіг нації», виставка-презентація «Нова хвиля: сучасні українські 

письменники». 

 В процес просування книги до користувача бібліотекарі вносять ефект 

новизни, використовуючи найбільш дієві форми роботи: ток –шоу «Читач з 
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юрби», читацькі дуелі; дні улюбленої книги; рекламні проекти, історії 

читацького успіху, поетичні вечори, під час яких знайомлять користувачів з 

творами сучасних українських письменників. Набільш вдалими були: читацька 

асамблея «Магія читання» (Новопразька №2, Червонокам’янська бібліотеки-

філії), книжковий калейдоскоп «Книжка, від якої не можна відірватись» 

(Новопразька центральна), книжковий вернісаж «Відкриваєш книгу - 

відкриваєш світ» (ЦРБ), інтелектуальна гра «Хто багато читає,той багато 

знає»(Новопразька №2 бібліотека - філія). 

Бібліотеки системи беруть участь у Всеукраїнських акціях, ініціюють 

проведення районних, таких як: «Ніч у бібліотеці», «Читання як фактор 

успіху», акція читацьких уподобань «Читацька стрічка», в ході яких 

виготовляються і розповсюджуються листівки, буклети «Славетні імена в 

літературі», «Ювілеї сучасних письменників». Організовуються вуличні 

викладки літератури «Vivat, українська книго», «Запрошує український 

бестселер», «Прочитайте – не пожалкуєте».  

Хотілося б сказати декілька слів саме про «Ніч в бібліотеці». Під час 

якої для користувачів були організовані віртуальні екскурсії по бібліотеках 

світу, перегляд «Топ 10 найкращих буктрейлерів» на художні сучасні книги, 

літературні ігри, презентації книжкових виставок, шаховий міні-турнір, брейк-

кава. «Вдень і вночі читають читачі» - під таким гаслом відбувся флешмоб у 

бібліотеці, мета якого - привернення уваги студентської та учнівської молоді до 

читання.  

З ентузіазмом учнівська молодь району бере участь в щорічному конкурсі 

«Найкращий читач України». 

 Уже стало традицією бібліотек системи брати участь у Всеукраїнському 

тижні дитячого читання, під час якого відбуваються змістовні і цікаві заходи: 

ерудит-лото «Слідами казкових героїв» (Дівочепільська бібліотека-філія), 

подорож на книгольоті «Від папірусу до CD-ROM», літературно-географічне 

турне «По мапі за героями книг» (Попельнастівська №1 бібліотека-філія), 

літературне казино «Кумири з літературних країн» (Недогарська, Бандурівська 

бібліотеки-філії), ігроленд «Книга відкриває таємниці» (Олександрівська 

бібліотека-філія), день енциклопедій «Візьми ці книги – відкриєш секрет 

(Новопразьке дитяче відділення», бібліомарафон «Читаючи, відкриваймо нові 

світи!» (Ясинуватська бібліотека-філія).  

 В день відзначення Всеукраїнського дня бібліотек щорічно проводяться 

Дні Відкритих Дверей «Для Вас завжди відкриті і душі наші, і серця!». В цей 

день відбуваються екскурсії «Знайомтесь з бібліотекою», коментовані 

перегляди новинок літератури «Радимо прочитати», «Чого не навчив 
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підручник», прес-огляди «Погляд у світ», читацькі бенефіси «Читаємо 

українську книгу всією родиною», «Нове покоління обирає нову літературу», 

відеоасорті "Герої книг на екрані", мультимедійні презентації «Пам’ятники 

книгам».  

 В рамках Національного проекту «Україна читає дітям», ініційованого 

Національною бібліотекою України для дітей, в бібліотеках системи проходять 

зустрічі з відомими людьми краю. Це - представники влади, органів місцевого 

самоврядування, краєзнавці, народні умільці, творчі особистості, які 

розповідають про значення книги в житті, зачитують уривки з улюблених 

дитячих творів. 

Сьогодні більшість користувачів бібліотек – люди, які не уявляють свого 

життя без книги. Бібліотеки перетворюються з пунктів видачі книг на культурні 

центри, діють клуби за інтересами, де можна відпочити, поспілкуватися у 

невимушеній атмосфері. 

 Молоді користувачі, що виросли в епоху нових інформаційних 

технологій, потребують інформації на електронних носіях, доступу до 

глобальної мережі Інтернет. Тож намагаємось використовувати Інтернет, як 

майданчик для промоції книжки й читання, запрошуємо читачів на власну 

територію - на сайт бібліотеки, блог, в соціальні мережі. В минулому році, 

Олександрійською центральною районною бібліотекою ім.Д.І.Чижевського 

впроваджено нову послугу «Відео-меседж з бібліотеки». Це новий стиль 

інформування, що дає можливість отримати користувачам за кілька хвилин 

інформацію у форматі відео-листа. Відео-лист «Відео-меседж «Fashion-

читання» , пропонує огляд наймодніших, найхітовіших, найновіших книг, 

презентацій книг у вигляді бук-трейлерів. Бібліотека вже створила декілька 

бук-трейлерів: бук-трейлер на книгу Кузьми Скрябіна «Я, Побєда і Берлін», 

бук-трейлер на книгу Марії Матіос «Армагедон вже відбувся», «У пошуках 

Чупакабри».  

 Створення комфортних умов для читання, максимальне розширення 

бібліотечного простору та асортименту послуг – це перелік основних завдань, 

над якими працюють бібліотеки системи сьогодні, і на основі яких планують 

свою роботу на майбутнє. 
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Соціологічні дослідження 
 

Вивчення ефективності форм нестаціонарного бібліотечного 

обслуговування населення публічними бібліотеками 

Кіровоградщини 

 

Марія Охріменко, 

 головний бібліотекар науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського,  

 Заслужений працівник культури України  

 

І. Проблемна ситуація 

 

Процес реформування суспільного життя ставить перед бібліотеками 

завдання, коли мова йде не тільки про розвиток, а й просто про стабільність 

існування. 

Щоб залишатися дієвою фігурою у культурному середовищі регіону, 

бібліотека здатна і повинна довести важливість свого існування, потрібність 

місцевій громаді, неможливість виконання її функцій ніяким іншим органом або 

закладом. Тоді вона зможе сподіватись і на підтримку з боку місцевих органів 

влади, і на подальший розвиток, і на можливість виконання тих завдань, які 

ставить суспільство. 

Сьогодення впливає на функції бібліотеки, трансформує її соціальну роль 

у суспільстві. Таким чином, виникає необхідність розширення, а, можливо, і 

перегляду пріоритетів функцій бібліотек, визначення нової соціокультурної 

орієнтації бібліотечної діяльності, яка полягає у взаємодії бібліотеки з 

суспільством, стає одним з визначальних факторів розвитку книгозбірень. 

Проявляючи ініціативу в напрямку залучення до своєї діяльності, відповідаючи 

на запити населення, виконуючи свою місію, бібліотека сприяє соціальній 

цілісності регіону. 

Результати звітності бібліотек області за 2013 рік показали, що бібліотеки 

застосовують різні форми нестаціонарного бібліотечного обслуговування 

(бібліотечні пункти, книгоношення, книжкові пересувки тощо — загальна 

кількість 164), проте відсутність чіткого обліку цієї роботи викликає сумнів 

щодо якості її організації. Це, в свою чергу, веде до порушення у відношенні, 

насамперед, до сільського жителя основних положень Закону України «Про 

інформацію», які гарантують забезпечення рівних можливостей для усіх 
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громадян України щодо вільного доступу до інформації, створення умов для 

формування в Україні інформаційного суспільства (статті 3, 5, 6 Закону). 

Отже, настав час провести дослідження, яке б дало змогу виявити роль і 

місце бібліотек в соціокультурному просторі області та окремих її регіонів 

через запровадження стаціонарних та нестаціонарних форм бібліотечного 

обслуговування населення. 

 

ІІ. Мета та завдання дослідження 

 

Мета дослідження – вивчення стану охоплення стаціонарним та 

нестаціонарним бібліотечним обслуговуванням населення Кіровоградщини, 

виявлення населених пунктів, не охоплених бібліотечним обслуговуванням, з 

метою забезпечення рівних можливостей для усіх громадян області щодо 

вільного доступу до інформації. 

Об’єкт дослідження – населені пункти області та форми бібліотечного 

обслуговування в них. 

Предмет дослідження – рівень охоплення бібліотечним обслуговуванням 

сільського населення (стаціонарним та нестаціонарним), вивчення ситуації 

щодо обслуговування жителів територій, де відсутні стаціонарні бібліотеки та 

нестаціонарні форми бібліотечного обслуговування. 

Завдання дослідження: 

встановити (станом на 01.01.2014 р.): 

- наявність у центральних районних та міських бібліотеках “Положення 

про нестаціонарне бібліотечне обслуговування” або інших регламентуючих 

документів; 

- наявність документів про укладення Угод про співпрацю бібліотек з 

установами та організаціями щодо нестаціонарного обслуговування місцевої 

громади; 

- планування та звітність про нестаціонарне бібліотечне обслуговування; 

- загальну кількість населених пунктів в області, з них кількість тих, що 

мають населення і кількість тих, що не мають; 

- кількість населення, у кожному населеному пункті області; 

- кількість населених пунктів, де є стаціонарні бібліотеки та кількість 

населених пунктів, де немає бібліотек, відстань до найближчої бібліотеки;  

- наявність (або відсутність) в кожному такому пункті будь-яких інших 

форм бібліотечного обслуговування: бібліотечний пункт, виїзний читальний зал, 

колективний або заочний абонемент, книгоношення, залучення волонтерів 

тощо, режим та облік їх роботи.  
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Кінцевим результатом дослідження буде узагальнення одержаних 

матеріалів про картину охоплення населення бібліотечним обслуговуванням у 

кожному районі та в цілому по області, розробка на їхній основі висновків і 

пропозицій щодо активізації застосування нестаціонарних форм 

обслуговування на територіях, де відсутні стаціонарні бібліотеки, з метою 

забезпечення рівних можливостей для усіх громадян області щодо вільного 

доступу до інформації. 

 

ІІІ. Учасники дослідження 

 

1. Комунальний заклад “ОУНБ ім.Д.І.Чижевського” – розробка програми і 

методики дослідження, узагальнення матеріалів. 

2. Всі районні, міські, сільські та селищні населені пункти області – збір 

статистичних даних. 

 

ІV. Етапи дослідження: 

І етап – розробка програми та методики дослідження 

ІІ етап – збір даних в області 

ІІІ етап – узагальнення даних по області. 

 

V. Методика дослідження 

 

 Вирішення поставлених у дослідженні завдань передбачає застосування: 

- статистичного методу збору даних; 

- аналітичного методу (аналіз статистичних даних); 

- узагальнення даних. 

Для збору статистичних даних по області в програмі розроблені табличні 

форми, які повинні заповнити учасники дослідження: “Стан охоплення 

бібліотечним обслуговуванням на 01.01.2014р.” (Додаток 1), “Показники 

нестаціонарного обслуговування населення бібліотеками Кіровоградщини” 

(Додаток 2). 

В дослідженні взяли участь 25 центральних районних та міських 

бібліотек Кіровоградщини. 

Відповідно до даних Державної служби статистики по Кіровоградській 

області станом на 01.01.2014р. в області проживає 985419 осіб, з них 616144 

(62,5%) особи - у містах, 369275 (37,5%) - у сільській місцевості. У містах на 

кожну бібліотеку припадає в середньому 14003 жителів, в сільській місцевості - 
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794. 

 Кількість публічних бібліотек області налічує 578 закладів, з них в 

сільській місцевості - 465 (80,4%). Бібліотеками обслужено 375200 

користувачів, що дорівнює 38,1% від загальної кількості населення області, в 

сільській місцевості обслужено 183800 осіб – 49,8% від загальної кількості 

сільського населення.  

В області налічується 985 сіл, з них з населенням - 947 (96,1%), без 

населення 38 (3,9%). 

470 (49,6%) сіл з населенням мають бібліотеки, 477 (50,4%) - не мають 

бібліотек, з них 283 (52,4%) - мають інші форми бібліотечного обслуговування. 

194 (47,6%) села, в яких проживає 26628 (7,25%) осіб, не мають бібліотечного 

обслуговування. 

Кількість сіл, які не мають стаціонарних бібліотек та знаходяться на 

відстані до найближчої сільської бібліотеки: до 1км.-16, 1-3 км.-127, 3-5 км.-116, 

5-10 км.-95, понад 10 км.-17 сіл. 

За звітами бібліотек за 2013 рік у бібліотеках області функціонують 164 

пункти з різними формами нестаціонарного бібліотечного обслуговування. 

Найбільша кількість сіл з нестаціонарним обслуговуванням у районах: 

Бобринецькому-8, Компаніївському-7, Новоархангельському-19, 

Новоукраїнському-20, Новгородківському-11, Олександрівському-27, 

Олександрійському - 40, Устинівському -13. 

Найменша кількість – у Долинському - 4, Онуфріївському - 2, 

Світловодському - 5 районах та містах: Олександрії -2, Світловодську - 5. 

Не відображена картина нестаціонарного бібліотечного обслуговування 

населення у звітності Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, 

Знам'янського, Маловисківського, Новомиргородського, Петрівського, 

Ульяновського районів, міст Знам'янки та Кіровограда. 

  Матеріали дослідження дозволили виявити, що діючих форм 

нестаціонарного бібліотечного обслуговування в області значно більше (381), 

ніж відображено у звітах за 2013 рік (164). 

 Серед форм нестаціонарного обслуговування жителів територій 

переважає книгоношення (65,7%), яке полягає в доставці книг із стаціонарної 

бібліотеки бібліотекарем або волонтером до місця проживання або роботи 

користувачів, які з об'єктивних чи суб'єктивних причин не мають можливості 

особисто відвідувати бібліотеку. Ця форма роботи доступна найменшій 

бібліотеці і особливо популярна в сільських бібліотеках та в сільських 

місцевостях, де відсутні бібліотеки. 

Найбільш активно використовують форму книгоношення бібліотеки 
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Бобринецького (38), Голованівського (28), Добровеличківського (20), 

Долинського (19), Новоархангельського (22), Новомиргородського (28 районів). 

Так, з метою обслуговування користувачів поза межами бібліотек, була 

здійснена певна робота в Голованівському районі. Тут налагоджено зв'язки 

бібліотек, спрямовані на співпрацю з організаціями та установами, які діють на 

території району. Ці відносини закріплюються угодами або договорами. У 

бібліотеках району поширена практика залучення до нестаціонарного 

бібліотечного обслуговування волонтерів (96), які допомагають здійснювати 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян. 

У сільських бібліотеках Долинського району (Лаврівській, 

Новогригорівській Першій, Варварівській) з участю волонтерів ( учнів 7-9 

класів) здійснюється доставка книг та періодики користувачам літнього віку, 

замовлених ними по телефону.  

Бібліотекар Марфівської сільської бібліотеки, разом з представниками 

сільської ради, бере участь у виїздах шкільним автобусом до 11 віддалених сіл, 

які входять до складу Богданівської сільської ради. Під час виїздів бібліотекар 

не тільки видає книги читачам, а й презентує пересувні книжкові виставки 

різноманітної тематики. 

Сільські бібліотекарі Кіровоградського району доставляють замовлену 

літературу жителям з віддалених населених пунктів рейсовим автобусом (за 

власний рахунок). В літній період – за допомогою велосипедів.  

Відповідно до отриманих даних, найменше бібліотек застосовують 

книгоношення у Вільшанському - 2, Онуфріївському - 3, Петрівському 3- 

районах. 

Відсутні дані з цього питання в анкетах Знам'янського району. 

Наступна форма нестаціонарного обслуговування, яка застосовується в 

бібліотеках області, - пункти книговидачі (ПК) і займає 29% від загальної 

кількості нестаціонарних форм обслуговування. Відповідно до положення про 

ПК його організовує стаціонарна бібліотека за письмовою угодою з 

підприємствами та організаціями, в якій передбачається конкретне місце для 

роботи бібліотекаря, чітко встановлені дні та години роботи ПК. 

Згідно з аналізом матеріалів дослідження, в регіонах області діють 116 

пунктів книговидачі, переважно - в сільській місцевості, де відсутні стаціонарні 

бібліотеки. Найбільше ПК в Олександрійському районі (40), Олександрівському 

(22), Новоукраїнському (20), Новоархангельському (14), Устинівському (12). 

Незначна кількість - в Бобринецькому (1), Долинському (3), Світловодському (2) 

районах, м.Олександрії (2).  

Для функціонування пунктів книговидачі в Олександрійському районі 
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більшість бібліотек запровадили таку форму обслуговування як 

“Бібліовелотека”, використовуючи найбільш доступний та ефективний вид 

транспорту - велосипед, оскільки більшість населених пунктів знаходяться на 

значній відстані від стаціонарної бібліотеки. Слід відзначити, що бібліотечним 

обслуговуванням охоплені всі населені пункти Олександрійського району. 

В Олександрівському районі більшість пунктів книговидачі обслуговують 

місцеве населення, що проживає на віддалених вулицях, при допомозі 

волонтерів, які отримують літературу з фондів стаціонарної бібліотеки. Для 

людей поважного віку волонтери проводять також голосні читання, обговорення 

преси тощо.  

Пункти книговидачі Новоукраїнського району працюють, переважно, в 

приміщеннях, де сільські голови проводять прийоми громадян. Позитивним 

прикладом якісного обслуговування місцевого населення в районі є село 

Кропивницьке, воно займає велику територію, тому тут функціонують не лише 

2 стаціонарні бібліотеки, а й створено пункт книговидачі. 

Разом з цим, необхідно зауважити, що у більшості районів пункти 

книговидачі не відповідають своєму статусу: відсутні письмові угоди бібліотек з 

підприємствами та організаціями, постійне місце та чіткий графік роботи, не 

завжди використовується реклама, що в комплексі ускладнює якісну 

організацію їх роботи. 

Майже зовсім в бібліотеках області не практикується відкриття 

бібліотечних пунктів ( далі БП). В області їх всього 2 – по одному в 

Долинському та Онуфріївському районах. БП – територіально відокремлений 

підрозділ стаціонарної бібліотеки, де працює її штатний працівник. Запис 

користувачів, облік книговидачі і відвідувань у бібліотечних пунктах 

здійснюється відповідно до правил, прийнятих стаціонарною бібліотекою. 

Облік роботи ведеться в окремому «Щоденнику роботи БП бібліотеки».  

Згідно методики, на кожного користувача БП, крім читацького формуляра, 

заповнюється єдина реєстраційна картка, яка передається для обліку до 

стаціонарної бібліотеки. Такі пункти можуть мати постійну частину фонду, що 

буде підтверджено відповідними позначками в каталогах, інвентарних книгах 

стаціонарної бібліотеки.  

У Долинському районі бібліотечний пункт знаходиться в селі Березівка в 

приміщенні колишньої стаціонарної бібліотеки. Користувачів села Березівка 

обслуговує бібліотекар Антонівської сільської бібліотеки - 2 рази на тиждень, в 

середу та п’ятницю, з 13.00 до17.00 год. Вона веде окремі сумарні та інвентарні 

книги, щоденники обліку роботи бібліотечного пункту.  

В Онуфріївському районі БП знаходиться в приміщенні геріатричного 
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будинку-інтернату (ГБІ) для людей літнього віку. ГБІ надає приміщення, в 

якому, крім обміну книг, проводяться огляди нових надходжень, періодичних 

видань, спільні масові заходи для працівників та підопічних інтернату.  

Не користуються попитом в сільській місцевості бригадний або груповий 

абонементи, виїзні читальні зали тощо.  

 Як свідчить аналіз дослідження, загальний обсяг нестаціонарних послуг 

в більшості районів області не збільшується, а, якщо й збільшується, то лише за 

рахунок кногоношення, що сприймати як позитивний доробок важко, адже 

багато сіл мають значні відстані до найближчих бібліотек. 

Стосовно обліку основних показників нестаціонарного бібліотечного 

обслуговування, слід зазначити, що в більшості районів окремий облік не 

ведеться, як це необхідно робити за методикою, тому про їх достовірність 

говорити не доводиться. Деякі райони (Знам’янський, Кіровоградський, 

Маловисківський, Новомиргородський, Петрівський, Устинівський ) взагалі не 

ведуть облік.  

Всього за даними дослідження різними видами нестаціонарних форм 

обслужено 8641 користувач (4,7%) від загальної кількості користувачів, які 

проживають в сільській місцевості, яким видано 113512 прим. літератури. 

Показник відвідування налічує 56486 осіб.  

 Бібліотеки області (за винятком Знам'янської, Маловисківської, 

Петрівської, Ульяновської районних) проводять рекламні заходи про бібліотечні 

послуги в структурі нестаціонарного обслуговування населення: розміщують у 

бібліотеках оголошення, готують рекламно-видавничу продукцію (листки - 

звернення, буклети, пам'ятки, плакати). . 

Таким чином, матеріали дослідження дозволили виявити, що, 

застосовуючи традиційні форми нестаціонарного обслуговування (бібліотечні 

пункти, пункти книговидачі, кногоношення тощо), бібліотеки області 

намагаються надати їм нового забарвлення, адаптувати до сучасних умов, щоб 

найкращим чином відповісти на численні вимоги часу.  

Саме використання різних форм нестаціонарного бібліотечного 

обслуговування дозволяє долати перешкоди в наданні бібліотечних послуг 

особам, які не мають можливості фізично відвідувати стаціонарну бібліотеку у 

зв’язку з віддаленістю проживання, за станом здоров’я або в силу специфіки 

роботи, навчання чи життєвих обставин.  

 Поряд з цим, результати дослідження виявили недоліки в організації 

нестаціонарного обслуговування населення області: 

- нераціональне вирішення питання розміщення стаціонарних і 

нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування населення. Як один з 
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прикладів: в селі Березівка Бобринецького району, де мешкають лише 42 

жителі, функціонує стаціонарна бібліотека, а в селі Костомарово, з кількістю 

430 жителів, є тільки пункт книговидачі; 

- у більшості районів нестаціонарні форми роботи не відповідають своєму 

статусу: відсутні письмові угоди бібліотек з підприємствами та організаціями, 

постійне місце та чіткий графік роботи, не завжди використовується реклама, 

що в комплексі заважає якісній організації їх роботи; 

- близько 80% бібліотек області не мають регламентуючої документації 

щодо нестаціонарних форм обслуговування (Положення, Угоди, Накази); 

- робота нестаціонарних форм не відображається у звітах та планах 

переважної більшості бібліотек області, відсутній чіткий облік роботи;  

- деякі працівники бібліотек не мають чіткого уявлення про визначення 

форм нестаціонарного обслуговування; 

- негативно позначається на якості роботи нестаціонарних форм 

відсутність транспорту, оскільки понад 200 населених пунктів знаходяться на 

відстані від 3 до 10 км від найближчої бібліотеки.  

  

 Для покращення роботи нестаціонарного бібліотечного обслуговування 

населення області необхідно: 

- вивчити ситуацію в регіонах щодо потреб в нестаціонарному 

обслуговуванні з метою вирівнювання умов доступу населення до бібліотечних 

послуг; 

- вирішити питання щодо раціонального розміщення стаціонарних і 

нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування населення, режим роботи 

яких підпорядкувати інтересам місцевої громади; 

- прийняти організаційні рішення, які б передбачали: розробку 

нормативно – правової регламентації діяльності (Положення про нестаціонарне 

бібліотечне обслуговування, угоди та договори про співпрацю з організаціями – 

партнерами, планування та облік роботи, розподіл обов’язків між працівниками 

та розроблення відповідних посадових інструкцій, навчання кадрів, 

волонтерська діяльність в бібліотеках, реклама про роботу: інформаційні 

продукти про бібліотечні послуги, режим роботи і т. ін.); 

- висвітлювати роботу нестаціонарних форм обслуговування в план та 

звітах бібліотек в розділі «Організація обслуговування населення»; 

- чітко визначити форми нестаціонарного бібліотечного обслуговування 

населення. 

ДОДАТКИ:  

1. Положення про бібліотечний пункт  
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2. Угода про співробітництво 

3. Читацький формуляр колективного (групового, бригадного) 

абонемента 

4. Показники нестаціонарного обслуговування населення  
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Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг 

популярності 

 (За матеріалами бібліотек області) 

 

Марія Охріменко, 

 головний бібліотекар НМВ  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

Заслужений працівник культури України  

 

 Соціологічне дослідження “Краща краєзнавча книга останнього 

десятиріччя: рейтинг популярності” проводилось в рамках заходів, присвячених 

75-річчю утворення Кіровоградської області. 

Мета дослідження:  

- виявити рейтинг популярності кращих книг краєзнавчої тематики 

останнього десятиріччя серед бібліотечних працівників області та 

користувачів бібліотек; 

- розширити уявлення бібліотечних працівників області та користувачів 

щодо обізнаності літератури з краєзнавчої тематики; 

- виявити стратегічні орієнтири для поповнення бібліотечних фондів 

краєзнавчою літературою. 

 

Базами дослідження стали публічні бібліотеки Кіровоградщини. 

 

Об’єктом дослідження визначено коло видань краєзнавчої тематики, 

які надійшли до бібліотек області протягом останнього десятиріччя, 

предметом – використання цих видань, зокрема визначення читацького 

інтересу щодо кращих книг краєзнавчої тематики.  

  

 Завдання дослідження: 

 

 узагальнити аналітичні матеріали, підготовлені базовими 

бібліотеками; 

 виявити найбільш популярні твори краєзнавчої тематики та 

улюблених авторів серед бібліотечних працівників та користувачів 

бібліотек;  

 з’ясувати мотиви звернення користувачів до літератури краєзнавчої 

тематики.  
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Методичні дослідження 

Під час дослідження було застосовано метод анкетування (анкети 

бібліотекарів додаються), аналіз статистичної інформації та бібліотечної 

документації (читацьких формулярів, листків термінів повернення).  

 Було з’ясовано: 

 аналіз стану читаності краєзнавчої літератури бібліотечними 

працівниками та користувачами; 

 мотиви звернення до краєзнавчої літератури;  

 жанри краєзнавчої літератури, яким надається перевага;  

 книги та автори, які мають найвищий рейтинг як серед 

бібліотечних працівників, так і серед користувачів. 

  

В дослідженні взяли участь 554 бібліотечних працівники області, що 

складає 61,6% від загальної кількості. Серед них 99% жінок. 

 За віком: 

від 20-ти до 30-ти років – 8,8%  

від 30-ти до 40-ти років – 24,9%  

від 40-ти до 50-ти років – 39,3%  

понад 50 років – 26,9 % 

За освітою: 

з вищою – 20,4%, середньою спеціальною – 72,5%, середньою – 6,8%.  

За стажем: 

від 5-ти до 10-ти років – 17,1%  

від 10-ти до 15-ти років – 15,2%  

від 15-ти до 20-ти років – 13,8%  

понад 20 років – 31,8% 

понад 30 років – 9,5% 

 

Результати дослідження показали, що переважна більшість респондентів 

(82,3%) читають краєзнавчу літературу, 17,1% - мало читають, і тільки 0,6% - 

не читають взагалі. 

Найбільшу перевагу (73,6%) опитувані надають історико-краєзнавчій 

тематиці, зокрема, 47,5% - поезії, 36,5%. – прозі. Значно менше читають 

науково-популярну (17,7%) та довідкову літературу (16,9%). 
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Як свідчать дані проведеного рейтингового опитування найбільше 

враження на бібліотечних працівників справили книги: Ю. Обжеляна 

«Останній караван» (21%), О. Жовни «Її тіло пахло зимовими яблуками» 

(16%), А. Корінь «Стежками століть» (12%), Б. Кузика і В. Білошапки 

«Кіровоградщина: історія та сучасність центру України» в 2-х томах (10%). 

Крім того, були названі книги: І. Петренка «Кіровоградщина повоєнна» (5%), 

В. Доценка «Щоб пам’ятали» (4,5%), А. Загравенка «Меди полинові» (4,3%), 

Т. Аноко «Дорогие мои александрийцы» (4%).  

Інші книги згадують 1-2% опитуваних. Слід відзначити, що більшість 

названих книг були видані за останні 5 років. Книги краєзнавчої тематики, 

видані раніше, в анкетах, майже, не згадуються. Крім того, краєзнавча 

література відзначається користувачами переважно за темами, жанрами, 

серіями і рідше — за іменами авторів. 

Аналіз опитування засвідчив, що в домашніх бібліотеках переважна 

більшість бібліотечних працівників (44,5%) хотіли б мати книги Б. Кузика та 

В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та сучасність центру України» в 2-х 

томах, 28% - книгу А. Корінь «Стежками століть», 12% - О. Жовни «Її тіло 

пахло зимовими яблуками», 5% - книги І. Петренка «Невідомі війни» та 

«Кіровоградщина повоєнна». 

Крім цього були названі книги місцевих авторів: М. Ковальчука 

«Розбурхана Ятрань», М. Шеремета «Осінні мотиви», Т. Андрієнко «Заповідні 

куточки Кіровоградщини», В. Постригана «Історія Онуфріївського району», 

бібліографічний довідник «20х20. Письменники сучасної Кіровоградщини».  

Таким чином, у більшості бібліотекарів простежується стійкий інтерес 

до творів, які справили на них враження, їх же вони хотіли б мати у своїх 

домашніх бібліотеках. 

За результатами аналізування лідерами читацьких уподобань стали 

книги Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та сучасність 

центру України» в 2-х томах (30%), Ю. Обжеляна «Останній караван» (17%), 

А. Корінь «Стежками століть» (15%), В. Боська «Історичний календар 

Кіровоградщини» (14%), О. Жовни «Її тіло пахло зимовими яблуками» ( 9%). 

Серед книг, які мають нижчий рейтинг: В. Доценка «Щоб пам’ятали» 

(6%), А. Загравенка «Меди полинові» (5,5%). Деякі користувачі віддали 

перевагу книгам місцевих авторів: С. Піддубного «Голованівщина: від 

Трипілля до сьогодення», О. Зленка «Від Крилова до Новогеоргіївська», Г. 

Перебийніса «Мала Виска». 

Слід зазначити, що як і в попередньому дослідженні «Вивчення стану 

використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області», більшість 
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опитуваних зауважили, що в бібліотеках недостатньо книг підвищеного 

попиту краєзнавчої тематики. Особливо це стосується сільських бібліотек. 

Тому значна частина, як бібліотечних працівників, так і користувачів не має 

можливості ознайомитись з цими виданнями.  

В подальшому, при комплектуванні фондів бібліотек краєзнавчою 

літературою необхідно враховувати тенденцію читацького попиту, динаміку 

змін інтересів та запитів. 

Дослідженням засвідчено, що 40% бібліотекарів з окремих регіонів 

улюбленими авторами назвали місцевих авторів: Г. Берізка (Гайворонський), В. 

Піддубний (Голованівський), М. Родинченко (Долинський), Н.Зеленська 

(Бобринецький), М.Ковальчук (Новоархангельский), Б.Кузик та В. Білошапка 

(Олександрівський), Т. Аноко (м. Олександрія), А. Загравенко (м. Знам’янка), 

О. Жовна (Новомиргородський) райони. 

Серед улюблених авторів також названі: А.Корінь (39% опитуваних), О. 

Жовна (22%), Ю. Обжелян (15%), В. Шурапов, В. Босько, В. Базилевський. 

Мотиви звернень опитуваних до літератури краєзнавчої тематики різні. 

Найбільше респондентів (58,1%) цікавляться краєзнавством взагалі, (48,1%) -

зумовлено навчанням. Бажанню пізнати нове, невідоме віддали перевагу 31,2%, 

для задоволення потреби душі – 29,2%, прагнення відчути себе освіченою 

людиною - 18% і тільки 16,1% - виявляють інтерес до конкретного твору або 

автора. 

Треба відмітити, що останнім часом значно збільшилась кількість 

бібліотечних працівників та користувачів, які мають усвідомлений і стійкий 

інтерес до краєзнавчої літератури. 

Таким чином, за результатом соціологічного дослідження «Краща 

краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг популярності» серед 

бібліотечних працівників та користувачів бібліотек було визначено книгу – 

лідера авторів Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та 

сучасність центру України» в 2-х томах, яка майже в кожній номінації 

отримала найбільше визнання. 

 Далі місця розподілились таким чином: на другому місці А. Корінь 

«Стежками століть», на третьому - Ю. Обжелян «Останній караван», на 

четвертому - О. Жовна «Її тіло пахло зимовими яблуками». 

Отже, проведене соціологічне дослідження дає змогу крім визначення 

«кращої краєзнавчої книги останнього десятиріччя» зробити певні висновки:  
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 переважна більшість бібліотечних працівників різних вікових 

категорій читає краєзнавчу літературу і надає перевагу історико-

краєзнавчій тематиці; 

 серед основних мотивів звернень переважають зацікавленість 

краєзнавчою літературою взагалі та зумовлено навчальними потребами;  

 улюбленими авторами опитуваних є переважно письменники 

– земляки, а також у багатьох простежується інтерес до творів одного 

автора;  

 як бібліотечні працівники, так і користувачі читають 

краєзнавчу літературу переважно останніх років видання, про що свідчать 

відповіді респондентів. 

Зроблені висновки будуть в подальшому підставою для покращення стану 

комплектування бібліотечних фондів відповідно до реальних потреб і запитів 

користувачів.  
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Вивчення читацького попиту на книги, які були направлені 

для поповнення фондів публічних бібліотек Кіровоградської 

області, виданих за бюджетною програмою “Українська книга” 

 

Марія Охріменко, 

головний бібліотекар НМВ 

ОУНБ ім..Д.І.Чижевського 

Заслужений працівник культури України  

  

 І. Проблемна ситуація 

 Залучення до читання української книги допомагає формуванню 

патріотичної особистості, сприяє розвитку історичної пам’яті народу, 

піднесенню національної самосвідомості, виховує почуття любові до рідної 

землі і рідної мови. 

Сьогодні в нашому суспільстві ми спостерігаємо тотальне захоплення 

найновішими засобами електронної інформації – Інтернетом, комп‘ютерами, 

відео та телебаченням 

Разом з тим, книга на сучасному етапі розвитку цивілізації залишається  

одним із найбільш ефективних інструментів передачі інформації. 

Ситуація сьогодні в Україні характеризується як криза  

читацької культури. Це зумовлено, з одного боку, втратою у  

суспільстві інтересу до читання, з іншого - комплексом проблем  

вітчизняної книговидавничої галузі. За даними соціологічного  

опитування, 46 відсотків населення України не купує книжок, тому  

що не має потреби у читанні. 

Ситуація в Україні ускладнюється тим, що внутрішній ринок книжкової 

продукції заповнений більш як на 90 відсотків продукцією іноземних  

видавництв, виданою переважно російською мовою. 

Книжкова продукція вітчизняних виробників перебуває в нерівних 

конкурентних умовах на власному ринку.  

 Зазначені фактори гальмують розвиток інформаційного  

суспільства в Україні, не дають можливості адекватно інтегруватися  

у сучасні глобальні процеси у світовій економіці, політиці,  

культурі. 

Читання дає змогу особистості інтегруватися в національну та  

світову культуру, а рівень культурної компетентності громадян є  

важливим чинником економічного і політичного розвитку країни, її  

конкурентоспроможності. 
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Потреба у розробленні Державної цільової програми популяризації 

вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012роки викликана 

(продиктована) необхідністю підвищення рівня читацької компетентності 

українського суспільства та запобігання втраті вітчизняної видавничої галузі як 

сектора національної економіки, покликаного сприяти розвитку культури, 

освіти і науки. 

Наказом Департаменту видавничої справи та преси України був 

затверджений Порядок формування та реалізації Програми “Українська книга”, 

який визначає механізм відбору видань до проекту Програми, принципи 

формування, випуску та розповсюдження книжкової продукції на умовах 

державного замовлення за Програмою “Українська книга” з метою сприяння 

максимальному задоволенню культрно-освітніх потреб населення України й 

українців за кордоном у вітчизняній книжковій продукції, а також забезпечення 

незадоволеного читацького попиту шляхом поповнення фондів бібліотек 

України. 

В рамках Програми “Українська книга” до обмінно-резервних фондів КЗ 

“ОУНБ ім..Д.І.Чижевського” протягом 2009 – 2013рр. надійшло 36721 

примірників видань, з них за роками: 2009р. – 15799 прим., 2010р. – 1762 прим., 

2011р. – 13435 прим., 2012р. – 5430 прим., 2013р. – 295прим., які були 

розповсюджені серед бібліотек області. В середньому одна бібліотека отримала 

64 книги. 

Дане дослідження проведене на підставі листа Міністерства культури 

України № 293 від 04.07.2014р. щодо вивчення читацького попиту на книги, які 

були направлені до публічних бібліотек в рамках централізованого придбання 

україномовної літератури для поповнення фондів публічних бібліотек та книг, 

виданих за бюджетною програмою “Українська книга”, а також плану роботи 

бібліотеки на 2014р.  

 

ІІ. Мета та завдання дослідження 

На основі вивчення читацького попиту на книги, виявити найбільш 

популярних авторів та творів вітчизняної та світової літератури, які мають 

найвищий рейтинг серед сучасного читача з метою сприяння популяризації 

надбань світової культури серед широкого кола громадян регіону. З'ясувати 

роль книги серед інших джерел інформації для обґрунтування засобів впливу на 

її популяризацію, підняття престижу книги та читання. 

Об’єкт дослідження – таблиці про використання видань, отриманих 

центральними районними/міськими бібліотеками області в рамках бюджетної 

програми “Українська книга” за період 2009 – 2013рр. 
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Предмет дослідження – визначити рівень попиту на сучасну 

україномовну книгу, а також - на які з видань зафіксовано: найбільший попит, 

стійкий попит, слабкий попит, що надійшли до бібліотек області в рамках 

бюджетної програми “Українська книга” за період 2009 – 2013рр. 

ІІІ. Учасники дослідження 

Центральні районні/міські бібліотеки області. 

ІV. Етапи дослідження: 

І етап – розробка методики дослідження; 

ІІ етап – збір даних у бібліотеках Кіровоградської області; 

ІІІ етап – узагальнення даних по області.  

 

V. Методика дослідження 

Вирішення поставлених у дослідженні завдань передбачає застосування: 

– статистичного методу збору даних; 

– аналітичного методу (аналіз статистичних даних); 

– узагальнення. 

Для збору статистичних даних по області бібліотекам надіслані єдині 

таблиці - списки видань за кожен окремо взятий рік (2009, 2011, 2012, 2013) – 

“Результати опитування бібліотечних працівників щодо випуску книг за 

програмою "Українська книга" у 2009-2013 рр. бібліотек системи 

Міністерства культури України.” (Додатки 1-4). Виконавці дослідження на 

снові отриманих даних по області внесли до цієї таблиці необхідну інформацію 

відповідно до визначених позицій.  

 (90%) - це галузеві видання, зокрема, з історії науки, з питань 

літературознавства, історії, мистецтва, сільського господарства тощо. Серед 

них: Ю.Белічко «Леонід Андрієвський – художник книги «Літопис життя і 

творчості», Л.Тома «Володимир Вернадський», «Данило Апостол». 

 Отримані дані дослідження щодо найбільшого попиту дозволяють 

зазначити, що, як і раніше, читач віддає перевагу читанню художньої 

літератури як класичної, так і сучасної, зокрема твори, які входять до 

навчальних програм: Т.Шевченка «Кобзар», І.Нечуй – Левицького «Вибрані 

твори», Г.Флобера «Пані Боварі»,У.Еко «Таємниче полум”я», 

М.Вінграновського «Сіроманець». Але треба сказати, що у рейтингу найбільш 

запитуваних зустрічаються імена письменників, що не входять до навчальних 

програм: А.Дімарова «На коні і під конем», М.Матіос «Вибране», Л. Лузіної 

«Київські відьми. Меч і хрест», І.Роздобудько «Перейти темряву», А.Куркова 

«Львівська гастроль Джимі Хендрікса», М. та С. Дяченків «Долина совісті» та 
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ін., що свідчить про усвідомлений інтерес окремих читачів до сучасної 

літератури. 

Значне місце належить попиту на дитячу літературу. Сере авторів та 

творів: Т.Шевченко «Дитячий Кобзар», В.Герланець «Неймовірні пригоди Молі 

та її друзів, «Чудовисько з озера», В.Чухліб «Неслухняний гарбузик», 

О.Цеханська «Україна. Живий світ», Н.Хаткіна «Улюблені казки», упорядник 

А.Зеленська: «Весела прогулянка», «Чарівна скринька», «Український віночок. 

Антологія творів українських письменників для дітей», Л.Керролл «Аліса в 

зазеркаллі», книги, що вийшли в серіях «Дитяча енциклопедія», «Українській 

дитині»: казки і оповідання для дітей та ін.  

Стійкий попит переважав на жанри української та світової художньої 

літератури, літератури з питань мистецтва, історичної, народознавчої, 

довідкової, що свідчить про домінуючий мотив - навчання, а крім того - 

професійна діяльність та інтерес до сучасної літератури. 

У рейтингу – видання серій «Бібліотека Шевченківського комітету» та 

«Українська література». Серед авторів: О.Апанович «Козацька енциклопедія 

для юнацтва, В.Яворівський «Вибране»,О.Коломієць «Вибрані твори», 

Р.Іванченко «Золоті стремена», Б.Олійник «Вибране», В.Шевчук «Роман 

юрби», В.Дрозд «Листя землі», Л.Українка 2Нехай мої струни лунають…», 

Г.Тарасюк «Ковчег для метеликів», А.Дімаров «На коні і під конем», О.Гончар 

«Твори, тт.7,8», Ю.Федькович «Люба-згуба», М.Хвильовий «Санаторійна 

зона», О.Кобилянська «Вибрані твори», Анджей Сапковський «Вічне світло», 

Б.Лепкий «Вибране», Д.Щербаківський «Козак Мамай», М.Гоголь «Твори у 7 

т.», В. Шекспір «Сонети», С.Сегеда «Гетьманські могили», А.Погрібний 

«Поклик дужого тину», В.Педак «Дякуємо і мертвим, і живим», Є.Акимович 

«Українська культура в історичному вимірі», А.Ярещенко «Під чаром рідної 

землі», М.Горєлов та ін. «Держава і цивілізація в історії України», 

М.Костомаров «Історичні повісті», В.Івасюк «Музичні твори», Національний 

атлас України», О.Прилуцький «Здрастуй, моя Басю», «Синій птах» (антологія 

творів зарубіжних письменників для дітей та юнацтва), Григор’єв – Наш 

«Історія України в народних думах і піснях», М.Руденко «Син сонця – фаетон», 

В.Дрозд «Листя землі», П.Лагерквіст «Варавва», Г.Гессе «Степовий вовк», 

М.Відейко «Подорож до прадавньої країни», «Україна в Другій світовій війні: 

погляд з XXI століття. Історичні нариси у 2-хкн.», С.Семенюк «Історія 

українського народу», «Колишися, колисонько!», З.Мензатюк «Зелені чари», 

упор. С.Бронза «Невідомий Іван Тобілевич (К-Карий). Листи, п’єси», Л.Лузіна 

«Київські відьми. Меч і хрест», В.Сосюра «Третя рота», І Драч «Наближення. 

Поетичні переклади й статті», А Дімаров «Прожити й розповісти», Г.Белль 



245 

 

«Більярд о пів на десяту», Г.Флобер «Пані Боварі»Г.Белль «Більярд о пів на 

десяту», Г.Флобер «Пані Боварі», І.Коляда «Отаман Сірко», А.Кузнєцов «Бабин 

Яр», Л.Тома «Данило Апостолд», О.Сильвестров «Олег Блохін», «Англійсько-

український/Українсько-англійський словник в одному томі (500тис. слів)», 

С.Бибик, Г.Сюта «Словник іншомовних слів», І.Вихованець «Розмовляймо 

українською», М.Слабошпицький «Поет із пекла». 

 Слабкий попит зафіксували, майже 50% бібліотек області. Переважно 

 « Генерал Петро Шкідченко» (під ред. С.Бабакова), М.Грушевський.  

 50 томне вид., тт.9,13, 15, 16 (серії «Літературно-критичні та художні 

твори», «Рецензії та огляди»), Павло гірник « Посвітається», Шолом-Алейхем. 

«Вибране», Кедрін «Вибране», І.Михайлін «Журналістика як всесвіт», 

С.Гальченко та ін.. «З трудів і днів Максима Рильського», І.Франко. «Додаткові 

томи до зібрання творів у 50т.» т.52, 53 (15-16), А.Терещенко «Анатолій 

Солов’яненко» «Творчий шлях», Р.Яців «Скульптор Еммануїл Мисько: Світло 

долі», В’ячеслав Медвідь «Без гніву і пристрасті», Л.Пархоменко «Кирило 

Стеценко», Л.Новаковський, М.Олещенко «Соціально-економічні проблеми 

сучасного землекористування», УДК. 5 видань з медицини, техніки, хімічної 

промисловості, мистецтва та художньої літератури. 

Висновки 

Політика просування читання буде ефективною тільки тоді, коли від рівня 

вирішення суто відомчих завдань (бібліотек, видаців тощо) вона перейде на 

національний рівень і стане турботою держави. 

Відрадним є те, що з березня 2014р. відновила свою роботу Міжвідомча 

комісія з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книго 

розповсюдження при Кабінеті Міністрів України. Одне з позитивних рішень 

комісії – доручити Міністерству культури України разом з Міносвіти та 

Мінекономіки розробити спеціальні програми щодо підтримки читання з 

урахуванням міжнародного досвіду. 

На погляд бібліотечної спільноти, це повинна бути Національна програма 

підтримки і розвитку читання, розрахована на тривалий період часу (5 – 10 

років), розроблення й реалізація якої допоможе систематизувати та об’єднати 

всі ресурси в рамках єдиної державної політики в галузі читання. 

У процесі дослідження було встановлено структуру читання української 

книги за жанрами та видами видань; визначити твори українських 

письменників, що користуються найбільшим читацьким попитом; виявити 

окремих авторів та творів, які незаслужено не користувались попитом у 

бібліотеках.  



246 

 

Вивчення використання видань, що надійшли до бібліотек області в рамках 

бюджетної програми “Українська книга” за період 2009 – 2013рр. дало змогу 

з’ясувати основні пріоритети інформаційних запитів користувачів, а також 

надати рекомендації для їх подальшої популяризації, використовуючи широкий 

спектр культурно-просвітницьких заходів. 

Вивчення дозволяє простежити динаміку змін читацьких уподобань. 

Проведений аналіз даних дає підстави для висновку, що поповнення 

бібліотечних фондів області книжковою продукцією, випущеною в рамках 

Програми, має суттєвий позитивний вплив на задоволення читацького попиту 

та формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до 

друкованого слова на кращих зразках творів вітчизняної та світової літератури. 

Пропозиції 

Загальне зниження культурного рівня населення, нелюбов до читання і 

проблеми «суспільства споживання» тісно пов’язані між собою, тому звичку до 

читання слід прищеплювати, читання треба плекати. І саме в цьому випадку 

бібліотекар може стати своєрідним «фільтром» рекомендаційної бібліографії, 

керівником читання, фахівцем, який допоможе отримати необхідну 

інформацію. 

Яку роль у просуванні читання відіграє сучасна бібліотека? Як суб’єкт 

інформатизації, комунікаційний, інтелектуально - дозвіллєвий центр місцевої 

громади вона акумулює основні інформаційні ресурси суспільства, надає до 

них безкоштовний доступ, що приваблює користувачів. 

Аналізуючи вітчизняний доробок у цьому напрямі, можна констатувати, 

що бібліотеки мають значний досвід у просуванні книги, який необхідно 

застосовувати і в подальшому просуванні «елітної» літератури, виданої за 

Програмою, а саме через: 

- створення системи розповсюдження інформації про книгу як шляхом 

традиційних книжкових виставок, так і з використанням нових інформаційних 

технологій; 

- сприяння бібліотек виробленню навичок з орієнтування в літературному 

просторі (дайджести, рекомендаційні списки, бібліографічні огляди тощо); 

- індивідуальне обслуговування користувачів з урахуванням їх інтересів і 

запитів; 

- удосконалення і поширення соціокультурної діяльності, що стає 

провідним напрямом діяльності сучасної бібліотеки; 

- підвищення професійного рівня бібліотечних фахівців з питань 

книгознавства, вдосконалення роботи із залучення до читання. 
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Значну роль у реалізації цієї програми мають відіграти бібліотеки, перш за 

все публічні. Просування читання можливе за умови змінення орієнтирів у 

діяльності бібліотек, а саме: 

- орієнтування на внутрішню технологію має замінюватись орієнтуванням 

на користувача; 

- орієнтування на структурований простір – орієнтуванням на відкритий 

простір; 

- орієнтування на права і обов’язки – орієнтуванням на взаємні правила 

бібліотеки і користувача; 

- орієнтування на порядок – орієнтуванням на комфорт і зручність; 

- орієнтування на субординацію – орієнтуванням на взаємодію; 

- орієнтування на заклад культури і духовності – орієнтуванням на заклад 

культури, обслуговування, сервісу та дозвілля. 

В умовах політики децентралізації бібліотеки відіграють провідну 

культурно - інформаційну роль. Їх варто розглядати як сталі соціальні 

інститути, які повинні й здатні взяти на себе значну частину відповідальності за 

забезпечення масового доступу до книги та інформації, за просування читання. 

 

Для подальшого удосконалення використання книг, що надійшли до 

бібліотек області в рамках бюджетної програми “Українська книга” за 

2009 рік, бібліотекам необхідно: 

 висновки проведеного соцдослідження врахувати при подальшому 

формуванню фонду, організації його використання та проведенні 

соціокультурної діяльності; 

 бібліотечному персоналу області спланувати систему занять з детального 

ознайомлення з виданнями, які надійшли до бібліотек області в рамках 

бюджетної програми “Українська книга”; 

 систематично вивчати читацький попит і потреби населення шляхом 

анкетувань, опитувань, вивчень, узагальнень отримуваного соціального 

матеріалу, вироблення практичних висновків щодо формування читацьких 

уподобань на кращі зразки української та світової літератури та створення 

якісно нових бібліотечних послуг; 

 здійснювати постійну роботу з виявлення та аналізування відмовлень 

користувачам в необхідних їм книгах. Оперативно реагувати на незадоволений 

попит. Сприяти подальшому підвищенню престижності читання кращих зразків 

літератури; 

 з метою удосконалення популяризації творів, надісланих в рамках 

Програми, особливо незаслужено забутих, які складають пасивну частину 
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фонду, активніше використовувати нові інтерактивні заходи, творчі акції, 

зокрема, конкурси, флешмоби, літературні вернісажі, літературні вітальні, 

зустрічі, які спонукають користувачів до активної участі в них;  

 широко висвітлювати ресурси та послуги бібліотек на сайтах, соціальних 

мережах та ЗМІ. 

Бібліотекам необхідно здійснювати систематичний моніторинг читацьких 

запитів, приділяти постійну увагу роботі з попередження та ліквідації 

відмовлень на українську книгу. 

На сайтах бібліотек систематично розміщувати нові надходження 

української книги, анонсувати проведення просвітницьких заходів та творчих 

акцій, висвітлювати інформацію про нові бібліотечні послуги. Для користувачів 

готувати пам’ятки, буклети, інформаційні листівки тощо. 
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Партнерські проекти ОУНБ ім.Д.Чижевського та 

ГО ОЖІС 
 

“Раз добром зігріте серце, вік не прохолоне” 

(співпраця бібліотеки з організаціями-партнерами в роботі з 

людьми з обмеженими можливостями) 

 

Наталія Білаш, 

завідуюча відділом абонементу  

Кіровоградської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського 

 

Останнім часом у суспільстві все більше 

уваги приділяється вирішенню соціальних 

проблем людей з обмеженими фізичними 

можливостями. Кіровоградська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.Чижевського, як соціальний інститут, надає 

вільний доступ до інформації та знань, бере 

активну участь у цьому процесі. 

На сучасному етапі пріоритетними 

напрямками роботи книгозбірні з інвалідами є: соціальний, інформаційний, 

психологічний, дозвіллєвий, професійно-реабілітаційний. Цьому 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 варіюється від розуміння, жалю, співчуття, 

бажання допомогти – до неприйняття 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, терпіння, адже ці люди 

позбавлені спілкування з ровесниками, не мають можливості проявити свій 

творчий потенціал та здібності. 

 Люди з особливими потребами навчаються все життя. І на їх шляху 

існують труднощі. Свій внесок у подоланні цих труднощів роблять працівники 



250 

 

відділу абонементу ОУНБ ім. Д.Чижевського. Саме в цьому відділі четвертий 

рік функціонує Майданчик “ІнтерСвіт” для людей з вадами зору та незрячих. 

А відвідують наш Майданчик громадяни різних соціальних та вікових 

категорій: діти (учні спецкласів школи - інтернату та вихованці Спеціального 

дошкільного навчального закладу № 46 "Краплинка"), люди середнього віку та 

літні люди, студенти й викладачі. Всі, хто мають певні проблеми з зором. 

 Одним із 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 у мережі Інтернет. 

 Найменші відвідувачі Майданчика мають можливість попрацювати з 

тренажерами "Форма кольору і побудови", "Форма побудови", "Визначення 

предметів", що сприяють сенсорному розвитку слабозорих дошкільнят. 

 Кожному цікаво самостійно обрати та переглянути книгу за монітором – 

лупою, апаратом, який дає можливість людям 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 прослуховують аудіо-казки за творами класиків, 

сучасних українських та зарубіжних авторів. 

 На Майданчику “ІнтерСвіт” можна обрати аудіокниги і для дітей, і для 

дорослих користувачів. Двічі на місяць диски можна обміняти у бібліотечному 

пункті, який функціонує в приміщенні кіровоградського учбово - виробничого 

підприємства УТОС. Наш медіа-фонд налічує понад 1000 одиниць. 

 Регулярно для користувачів з вадами зору проводимо масові заходи: 

презентації аудіо-книг та огляди нових надходжень; тематичні бесіди; виставки 

творчих робіт; майстер-класи. Так до Дня святого Валентина для членів УТОСу 

провели презентацію виставки книг та аудіо-книг ”Моя любов — лише тобі”, 

голосні читання ліричних творів українських та зарубіжних поетів. 

 Напередодні Міжнародного жіночого дня на Майданчику “ІнтерСвіт” 

було гамірно і весело. На майстер-клас “Привітаємо матусю” з виготовлення 

святкових витинанок завітали діти та їхні батьки. Малеча разом з мамами та 

бабусями з великим задоволенням робили витинанки янголят. Цікавим і 

корисним був огляд сучасних українських аудіо-книг “Сучасна українська 

література: аудіо-новинки", під час якого усі бажаючі ознайомилися з аудіо-

книгами “Поклоніння ящірці”, “Культ”, “Архе” Любка Дереша, творами Тетяни 

Винокурової — Садиченко“Жарт. Із життя психів”,“Жарт другий. Квіт 
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папороті” та аудіо-книгами за творами Юрія Винничука “Мальва Ланда” та 

“Весняні ігри в осінніх садах”. 

 “Валентин Гаюї та Луї Брайль: історія створення шрифтів для незрячих” 

- таку назву мала бесіда, яка була проведена в УТОСі до Міжнародного дня 

сліпих. З нагоди Міжнародного Дня інвалідів презентувалася виставка творчих 

робіт “Мои руки — не для скуки” незрячої дівчини Наталії Погрібної.  

 День білої тростини, Міжнародний День сліпих, Міжнародний День 

інвалідів — це свята чи пам'ятні дні? Що потрібно робити: святкувати, вітати, 

співчувати...? Кілька років тому я ще не знала, що робити в такій ситуації. А 

зараз сама переконана, та й іншим раджу: “Не бійтеся зігріти людині серце. Вам 

також від того буде тепло”.  

Зараз користувачі з обмеженими фізичними можливостями — одна з 

найулюбленіших моїх категорій. Це - розумні, талановиті, культурні люди. Вони 

щиро радіють з того, що ми їх любимо, поважаємо, навчаємо. Натомість 

бібліотекарі відчувають задоволення від того, що це відбувається саме в нашій 

бібліотеці. 

 За три роки роботи “ІнтерСвіту” користувачі за допомогою спеціальної 

програми для незрячих та слабозорих людей - JAWS, яка озвучує інформацію з 

екрана, навчилися працювати за комп'ютером. До їхніх послуг – тренажери, 

значний за обсягом медіа-фонд сучасних аудіо-книг, 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, отримати 

вищу освіту і навіть працювати, адже серед людей, які користуються цим 

шрифтом – науковці, музиканти, юристи, викладачі тощо. Шрифт Брайля також 

допомагає незрячим у побуті, його використовують при написанні меню у 

ресторанах, проспектів - в музеях, назв ліків - на упаковках. За його допомогою 

записують номери телефонів, роблять надписи кабінетів в установах, лікарнях, 

позначають товари широкого вжитку. 

У вересні 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 проводилися щотижня у 

понеділок та середу. Група бажаючих освоїти брайлівський шрифт (13 осіб) 

складалася з членів УТОСу. Тренерську роботу на волонтерських засадах 

виконував Юрій Петрович Іванов, тифлопедагог, вчитель-дефектолог. Чому ж 

навчилися за цей час учасники тренінгів? Було вивчено український та частково 

російський алфавіт; цифровий знак і всі цифри; математичні дії та знаки; 

дробові числа. До того ж, учні опанували розділові знаки, латинський та 
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грецький алфавіти. А на завершення навчилися писати та читати римську 

нумерацію та деякі хімічні формули. В процесі навчання учням допомагали 

нескладні вправи розвивати тактильні навички. Наприклад, пропонувалося 

розібрати суміш різних круп та горішків. 

Новий рік на Майданчику “ІнтерСвіт” розпочався гучно й радісно. 2 січня 

2014 року відбулися святкові зустрічі дітей обласної громадської організації 

матерів дітей-інвалідів та інвалідів "Серце матері", громадської організації 

“Кіровоградське обласне об'єднання батьків дітей з особливими потребами і 

інвалідів” з гостями з Ісландії. 

  Молодіжна Християнська Асоціація Ісландії вручила дітям 

подарунки, які були щиро зібрані для хлопчиків та дівчаток України. Протоієрей 

Євгеній розповів присутнім про невеличку країну Ісландію та традицію її 

жителів дарувати подарунки до Різдва. Діти отримали разом з подарунками 

щиру радість і любов. Діду Морозу та Снігуроньці малеча декламувала вірші, 

дарувала власні малюнки. 

 У травні вся навчальна група на належному рівні склала іспит - диктант 

шрифтом Брайля. Серед найкращих учнів можна назвати Марину Трусову та 

Олександра Бажухіна. Для того, щоб закріпити знання, користувачі з вадами 

зору мають можливість читати книги брайлівським шрифтом, які можна взяти 

на певний термін додому у відділі абонементу бібліотеки. УТОСівці з 

нетерпінням чекали осені. Адже з вересня 2014 року розпочнеться наступний 

навчальний рік з оволодіння шрифтом Брайля.    

 Багато заходів для користувачів з обмеженими можливостями 

проводилося бібліотекою спільно з організаціями — партнерами: 

Територіальним центром соціального обслуговування; районною організацією 

Товариства Червоного Хреста України; обласною громадською організацією 

матерів дітей-інвалідів та інвалідів “Серце матері”; обласною організацією 

Українського товариства сліпих (УТОС) та Регіональним центром з фізичної 

культури та спорту інвалідів “Інваспорт”.  

Серед яскравих заходів - зустрічі “Якщо в твоєму серці — весна”, 

“Яскраві кольори весняних свят”; “День білої тростини: історія і сьогодення”, 

“Калейдоскоп добрих справ”; круглий стіл “Ми сильні, ми переможемо”; огляди 

літератури; екскурсії; тематичні бесіди тощо. 

 Мета цих заходів: привернути увагу громадськості до проблем інвалідів, 

захисту їхньої гідності, прав і благополуччя; зменшити соціально-психологічну 

ізоляцію та психологічний дискомфорт; сприяти підвищенню соціальної 

активності членів сімей, в яких є інваліди. 

 Пам'ятаймо: раз добром зігріте серце, вік не охолоне. Це стосується всіх і 
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кожного!.. 
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Публічні бібліотеки Кіровоградщини – центри життя 

місцевих громад 

 

 

Оксана Ткаченко, 

заступник директора  

з основної роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, 

Координатор Кіровоградського РТЦ 

 

У суспільстві, де зростає значення цифрових технологій, доступ до 

інформації та знань – це необхідність для розвитку громади. Вільний доступ до 

актуальної інформації є необхідною передумовою функціонування сучасного 

глобалізованого суспільства.  

Цифрові технології змінили способи навчання, передачі знань та 

спілкування. Однак більша половина українців не мають можливості регулярно 

користуватися Інтернетом. Більшість із них – це мешканці невеликих населених 

пунктів, яким бракує необхідних навичок та техніки. 

Публічні бібліотеки відкривають двері до можливостей, створюють 

комфортне та дружнє середовище всім, хто шукає інформацію, надають доступ 

до технологій, нових знань та навичок, а також сприяють активному розвитку 

кожного члена місцевої громади. 

Забезпечуючи вільний доступ до комп’ютерів та інтернету, навчаючи 

користуватися цими технологіями, бібліотеки стали важливими провідниками 

до цифрового світу. 

Участь у програмі “Бібліоміст“ ( ОУНБ ім..Д.І.Чижевського, бібліотек 10 

районів та 3-х міст області, сприяла подоланню інформаційної нерівності, 

модернізації публічних бібліотек, розширенню послуг і кола відвідувачів, що 

сприяє соціально-економічному розвитку регіонів.  

“Бібліоміст” - це партнерська робота IREX (Ради міжнародних наукових 

досліджень та обмінів), USAID (Агентства США з міжнародного розвитку), 

Міністерства культури і туризму України та Фундації Білла та Мелінди Гейтс, 

яка фінансувала даний проект.  

«Бібліоміст» співпрацював з Українською бібліотечною асоціацією 

(УБА), центральними та місцевими органами влади та бібліотеками на всій 

території України, щоб допомогти бібліотекам ефективніше задовольняти 

потреби місцевих громад завдяки навчанню та використанню сучасних 

технологій, виконавши такі завдання: 
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- обладнання бібліотек технікою, щоб члени громад отримали кращий 

доступ до інформації; 

- навчання бібліотекарів користуватися новітніми технологіями, щоб 

підвищити рівень обслуговувати відвідувачів; 

- сприяння розвитку ресурсної бази бібліотечної асоціації для більш 

ефективного представлення інтересів бібліотек та бібліотекарів; 

- заручення державною підтримкою для визнання ключової ролі бібліотек 

в суспільстві. 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.І.Чижевського на основі конкурсу проектних заявок отримала грант від 

Фундації на організацію у бібліотеці Регіонального тренінгового центру (далі – 

РТЦ), який був урочисто відкритий 14 червня 2010 року і успішно працює за 

Всеукраїнською Програмою „Бібліоміст” четвертий рік.  

Центр облаштований сучасною комп’ютерною та мультимедійною 

технікою.  

Протягом майже чотирьох років Кіровоградська ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського підтримувала та розвивала діяльність РТЦ. Тричі на 

конкурсній основі бібліотека вигравала грант на навчальну діяльність центру, 

демонструючи високій рівень підготовки бібліотечних працівників області. За 

результатами пост-тестування і незалежного оцінювання Радою міжнародних 

наукових досліджень і обмінів Кіровоградська область за рівнем знань 

бібліотечних працівників щодо комп’ютерних і новітніх інноваційних 

технології завжди входила до п’ятірки кращих. Таким чином на розвиток та 

підтримку РТЦ обласна наукова бібліотека інвестувала 446 тисяч грн., які 

спрямовані на навчання бібліотекарів та користувачів. 

Його діяльність здійснювалась відповідно до зазначених цілей. Протягом 

усього періоду основна робота координатора і тренерів Центру була 

спрямована на підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.  

За час реалізації проекту у РТЦ пройшли навчання 520 бібліотекарів, 

зокрема, основам комп’ютерної грамотності, ефективному використанню 

новітніх інформаційних бібліотечних технологій, трансформації бібліотечної 

діяльності на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної 

діяльності бібліотек.  

40 бібліотекарів (Долинського, Гайворонського, Голованівського, 

Новоукраїнського, Кіровограсдького районів, м. Світловодська та м. 

Олександрії) пройшли дистанційне навчання. 

Під час проведення основних занять інклюзивно були проведені треніни з 

он-лайнової звітності регіональним представником Лілією Атнажевою. Усі 
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бібліотекарі, які долучилися до проекту „Бібліоміст” навчені правилам 

щомісячної онлайнової звітності. 

В рамках проекту РТЦ бібліотеки працює з різними цільовими групами, 

включаючи громадян з вадами зору та іншими фізичними обмеженнями, 

безробітних, літніх людей та інших категорій, хто особливо потребує соціальної 

допомоги.  

З метою подолання інформаційної неграмотності громадян міста і області 

було організовано та проведено 500 тренінгів для користувачів бібліотеки та 

усіх бажаючих громадян, в тому числі проведено 30 адаптованих тренінгиів для 

людей літнього віку. У тренінгах взяли участь 485 осіб, в тому числі 285 осіб 

літнього віку та людей з фізичними обмеженнями. Тренінги проводилися за 

темами „Основи роботи з ПК” та „Основи роботи і Інтернет”. 

Громадянам надано понад 5 тисяч індивідуальних консультацій.  

За період роботи РТЦ відвідали понад 35 тысяч користувачів, які 

отримали вільний доступ до інформаційних ресурсів Інтернет. 

За підсумками роботи наш РТЦ протягом останніх трьох років є лідером і 

рекордсменом в Україні з надання послуг доступу до Інтернет ресурсів для 

громадян. 

Користувачі, які пройшли навчання на тренінгових заняттях оволоділи 

навчиками роботи з ПК, основам пошуку інформації в Інтернет, спілкуванню 

через електронну пошту та скайп - зв’язок. Всі учасники тренінгів стали 

постійними користувачами та відвідувачами бібліотеки. Тепер ця категорія 

громадян (за даними анкет) вважає себе інформаційно грамотними та з успіхом 

користуються Інтернет – ресурсами, спілкуються зі своїми рідними та 

знайомими за допомогою електронної пошти. 

Консультативну допомогу отримують усі бажаючи громадяни, а також 

люди, які потребують додаткової уваги, це вразлива категорія користувачів, які 

долучилися до світу інформаційних технологій за допомогою працівників 

КРТЦ та продовжують отримувати необхідні консультаційні послуги. Ці люди 

мали змогу розширити своє коло спілкування, отримали багато необхідної 

інформації з медичних ресурсів Інтернет, соціальних ресурсів Інтернет, 

спілкуються у соціальних мережах. 

В рамках програми “Бібліоміст” отримали перемогу бібліотеки області, 

зокрема: Новоукраїнського, Олександрійського, Маловисківського, 

Долинського, Олександрівського, Бобринецького, Голованівського, 

Гайворонського районів, а також центральні бібліотеки та бібліотеки-філії 

Кіровоградської, Світловодської, Олександрійської міських централізованих 

бібліотечних систем.  
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Таким чином, учасники програми отримали 154 комп’ютери з веб-

камерами, гарнітурами та блоками безперебійного живлення, 31 принтер, 31 

сканер, 10 багатофункціональних пристроїв. На цю діяльність інвестовано 1 

млн. 93 тис. 118 грн. 

Таким чином якісна складова бібліотечного обслуговування в області 

також підвищена. Місцева громада отримала можливість користуватись 

сучасними технологіями у малих населених пунктах за допомогою 

бібліотечних працівників, які надають більш якісні інформаційні послуги, 

виступають навігаторами у сфері інформаційних потоків та організаторами 

дозвілевого життя громадян. 

 За програмою «Бібліоміст» в кожному інтернет-центрі ведеться окремий 

журнал обліку проведеної роботи. Завдяки реалізації проектних заявок, 

користувачі бібліотек отримали можливість безкоштовно користуватись 

послугами Інтернет, спілкуватись в соціальних мережах та за допомогою 

програми Skype, популярністю серед громади користувалась послуга 

актуалізації вкладів в ощадбанку через Інтернет, також безкоштовно брати 

участь в тренінгах з комп’ютерної грамотності. В рамках проекту було 

започатковано роботу нових клубів, наприклад, Клуб молодих журналістів для 

творчої учнівської молоді та дітей, Служба інформації «Бібліосервіс – 

чорнобильським сім’ям», Інтернет-кафе «Кругозір» для дітей з 

малозабезпечених та неповних сімей, Комп’ютерна академія для людей 

похилого віку «Вік мережі не перешкода» та багато інших сучасних 

бібліотечних послуг і сервісів за допомогою Інтернет – технологій, потрібних 

громаді. 

У п’яти раундах конкурсу „Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до Інтернету” в рамках Всеукраїнської 

Програми „Бібліоміст” взяли участь бібліотеки з практично усіх районів 

районів області, окрім Ульновського та Устинівського.  

За результатами конкурсів наша область має 76 бібліотек-переможнииць 

програми, у тому числі 17 переможців V (останнього) раунду, які ще не 

отримали техніку 

З них:  

 Сільських – 35 (у тому числі -5 – V раунду); 

 Районних – 16 (у тому числі - 1 – V раунду); 

 Міських – 23 (у тому числі 11 – V раунду). 

На сьогоднішній день бібліотеками-переможницями створено: 19 веб-

сайтів та 30 блогів. 



258 

 

Але впровадження Програми окрім кількісних результатів має і відчутні 

якісні. 

Ті бібліотеки, які стали переможцями і запровадили нові бібліотечні 

сервіси реально пересвідчилися в тому, що їхні бібліотеки стали інакше 

позиціонувати себе у місцевій громаді. Бібліотеки, особливо у сільській 

місцевості, стали більш затребуваними. Відчутно і досить показово збільшився 

показник нових користувачів і відвідувань у цих бібліотеках.  

Бібліотекарі, а відповідно і бібліотеки, стали більш авторитетними для 

представників органів влади і місцевого самоврядування. Велике значення має 

реалізація спільних проектів з місцевими громадськими організаціями, 

творчими спілками. Бібліотеки – учасниці Програми стали дійсно центрами з 

розвитку місцевих громад. 

Велике значення має каскадування знань, вмінь і навичок для громадян 

нашим персоналом, який пройшов грунтовне навчання і допомагає тепер 

опановувати навички роботи з комп’ютерами місцевим жителям. Бібліотечні 

фахівці, які успішно сьогодні працюють з Інтернет-ресурсами, є справжніми 

навігаторами у свері іфнормаційних потоків, які є безмежними. Реалії нашого 

життя вимагають сьогодні від бібліотек кардинально змінювати підходи до 

традиційної роботи бібліотек. Сьогодні ми говорим про цифрову бібліотеку, 

якій належить майбутнє. Аналогові бібліотеки, тобто традиційні, сьогодні вже 

не можуть реально задовольняти протреби наших користувачів і в цьому 

сьогодні вже нікого не треба переконувати.  

Важливим чинником бібліотек, які долучилися до розвитку новітніх 

техногій є вміння працювати тепер у проектах. Важливий модуль, який був у 

програмі навчання „Інноваційні зміни у бібліотеках на основі проектного і 

кадрового менеджменту”, а також „Адвокація” кардинально змінили свідомість 

наших працівників, яких ми тепер називаємо „сучасними бібліотекарями”. Це 

бібліотекарі, які не будуть залежними від стереотипів та традиційних очікувань 

допомоги від органів влади, державних установ. Ці люди тепер багато 

ініціюють у своїй діяльності і запрошують до партнерства місцеві товариства 

задля розвитку громадянського суспільства, побудови цивілізованого 

інормаційного простору у нашій області. 

За призначенням буде працювати РТЦ і в подальшому. Розроблений 

Стратегічний план розвитку і діяльності Кіровоградського РТЦ на 2014-2015 

роки, передбачає сталий розвиток діяльності, залучення спонсорської 

допомоги, розширення кола соціальних партнерів.  

Для реалізації наміченої мети та успішної діяльності адміністрація 

бібліотеки сприяла підготовці тренерів з працівників Інтернет-центру ОУНБ, 
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які, переважно, й будуть займатися навчанням усіх бажаючих користувачів і 

бібліотечного персоналу області роботі з новітніми технологіями. Крім того, 

РТЦ буде надавати можливості користування та проведення заходів із 

застосуванням Інетернет-ресурів, зокрема, проведення веб-семінарів, веб-

конференцій та ін. для громадських організацій, творчих спілок, інших установ 

міста і області. 

Уся подальша діяльність буде спрямована на розвиток місцевої громади, 

сприяння розбудові громадянського суспільства, розвитку громадського 

сектору та утвердженню демократичних норм і цінностей у суспільстві на 

принципах толерантності, демократичності, свободи, рівноправ’я та поваги до 

користувачів.  

Можна багато говорити про перспективи розвитку бібліотек, але досвід 

Програми”Бібліоміст” переконав, що тільки через розвиток технологій та 

співпрацю с місцевою громадою у бібліотек є майбутнє. 
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Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування 

 

Єлизавета Літвінова, 

завідуюча інформаційно-бібліографічним 

 відділом ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

 

 

Проект “Публічні бібліотеки – мости до 

електронного урядування” є частиною 

Національного плану дій у рамках Партнерства 

“Відкритий уряд”, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 

220-р. На виконання даної ініціативи Радою 

міжнародних наукових досліджень та обмінів 

(IREX) в рамках програми “Бібліоміст” було оголошено конкурс серед 

громадських неурядових організацій на проекти залучення населення України 

до вивчення й використання електронних послуг, ресурсів, та інструментів е-

урядування.  

Мета конкурсу – розповсюдження інформації про наявні е-послуги 

національного та регіонального рівнів та, використовуючи ресурси сучасно 

обладнаних публічних бібліотек, навчити різні групи населення користуватися 

ними, щоб ефективно спілкуватися з урядовими структурами, брати участь у 

прийнятті рішень місцевої влади, отримувати необхідні адміністративні 

послуги у новому форматі. 

Кінцевою метою діяльності проекту передбачалося зростання 

поінформованості населення про інформаційні електронні послуги, підвищення 

кількості осіб, які будуть користуватися інструментами електронного 

урядування, а звідси і збільшення відвідування бібліотек користувачами.  

Конкурс передбачав співпрацю місцевих неурядових організацій з 

тренінговими центрами на базі обласних універсальних наукових бібліотек 

(ОУНБ) у впровадженні тренінгової програми з е-послуг та проведенні 

місцевих інформаційних кампаній, які просувають електронні послуги серед 

мешканців області і демонструють, як нові технології допомагають збільшенню 

громадської участі у місцевому врядуванні.  

Серед 39 поданих заявок експертна комісія відібрала 21 громадську 

організацію (в тому числі і Кіровоградську обласну інформаційну службу з 

актуальних питань жіноцтва), які у багаторічній успішній співпраці з 
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Кіровоградською обласною універсальною бібліотекою ім. Д.І.Чижевського 

ефективно розповсюджують інформацію про наявні е-послуги національного та 

регіонального рівнів та завдяки ресурсам сучасно обладнаних публічних 

бібліотек навчають різні групи населення користуватися ними. 

Публічні бібліотеки України залучені до цієї ініціативи відповідно до 

наказу Міністерства культури від 01.03.2013 № 35 „Про затвердження Плану 

організації та впровадження Ініціативи „Публічні бібліотеки – мости до 

електронного урядування” та протягом 2013 року реалізували зазначені заходи. 

На регіональному рівні Кіровоградська ОУНБ ім.Д.Чижевського у 

співпраці з обласною інформаційною службою з актуальних питань жіноцтва 

(ОЖІС) реалізували цілу низку заходів. В рамках проекту організовано 31 

тренінг з електронного урядування, на яких пройшли навчання 329 

бібліотекарів районних та міських бібліотек області; 4 тренінги, де було 

навчено 45 користувачів бібліотеки різних категорій; 2 тренінги для окремих 

цільових груп, зокрема, держслужбовців Кіровоградської області, які 

проходили курси підвищення кваліфікації в Кіровоградському обласному 

центрі підвищення кваліфікації державних службовців (20 осіб). 

Тренінги проводилися на базі Регіонального тренінгового центру ОУНБ 

ім..Д.І.Чижевського. 

В рамках проекту було організовано проведення інформаційної кампанії з 

просування електронних послуг; видання та розповсюдження друкованих 

матеріалів, відеороликів з даної теми; залучення органів місцевої влади до 

співпраці у сфері розвитку е-урядування (проведення „круглих столів”, 

тренінгів, електронна розсилка тощо). 

Зокрема, було проведено „круглий стіл” „Електронне урядування в 

Україні. Надання електронних адміністративних послуг” для представників 

органів місцевої влади (12 учасників). Протягом звітного періоду 

здійснювалась електронна розсилка електронних матеріалів із законодавчої 

діяльності в Україні. 

Створено сторінку на сайті бібліотеки щодо висвітлення ходу реалізації 

проекту http://library.kr.ua/bibliomist/eluryad/index.html, де в новинах 

http://library.kr.ua/bibliomist/eluryad/news.html повідомлялися про всі проведені 

тренінги. Діяльність проекту систематично висвітлювалася на сайті ГО ОЖІС, 

також http://www.ozis.kr.ua/foto, в місцевих газетах, на обласному телебаченні в 

новинах Кіровоградщини „День за днем”, „Тема дня”. Відео виставленІ на сайті 

бібліотеки http://library.kr.ua/video/index.html та сайті ОЖІС 

http://www.ozis.kr.ua/video/interv-u-z-kerivnikom-proektu-publicni-biblioteki---

http://library.kr.ua/bibliomist/eluryad/index.html
http://library.kr.ua/bibliomist/eluryad/news.html
http://www.ozis.kr.ua/foto
http://library.kr.ua/video/index.html
http://www.ozis.kr.ua/video/interv-u-z-kerivnikom-proektu-publicni-biblioteki---mosti-do-elektronnogo-uraduvanna-litvinovou-elizavetou-v-peredaci-tema-dna---osoblivosti-elektronnih-administrativnih-poslug-na-kirovogradsini-kanal-kirovograd
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mosti-do-elektronnogo-uraduvanna-litvinovou-elizavetou-v-peredaci-tema-dna---

osoblivosti-elektronnih-administrativnih-poslug-na-kirovogradsini-kanal-kirovograd 

Здійснювалось індивідуальне та групове інформування (електронна 

розсилка) з питань законодавчої діяльності в Україні (зокрема, електронному 

урядуванню) від експертів Програми сприяння парламенту в Україні для 

інформаційно-ресурсних центрів області. Результати розсилки у вигляді 

вебліографії розміщені в інформаційно-ресурсних центрах області, які діють на 

базі 25 міських/районних бібліотек.  

 В Пунктах доступу громадян до інформації органів державної влади, які 

діють на базі районних бібліотек, пройшли відкриті перегляди літератури з 

питань електронного урядування.  

Було надруковано та розповсюджено плакати, флаєри, буклети з теми 

проекту. Матеріали роздавалися бібліотекарями та партнерами бібліотеки та 

ОЖІС (волонтерами) на тренінгах, під час проведення різноманітних масових 

заходів (в міському парку під час заходів до Дня Європи, на Бібліофестивалі, 

відкритті виставок тощо). 

Створено 2 відеоролики „Допоможемо кожному!” 

http://www.youtube.com/watch?v=NaVMqMkG_2o та „Звертайтеся до 

бібліотеки!” http://www.youtube.com/watch?v=NPCoYEGDDmg з надання 

електронних послуг, які були виставлені на You Tube та використовувалися під 

час проведення тренінгів. 

До проектної діяльності було залучено органи місцевої влади. Було 

проведено круглий стіл „Електронне урядування в Україні. Надання 

електронних адміністративних послуг”. Учасники круглого столу - 

представники галузевих управлінь місцевої влади, інформаційно-ресурсних 

центрів, закладів підвищення кваліфікації, вищих навчальних закладів, ЗМІ - 

під час презентації проекту дізналися про зміст та завдання проектної 

ініціативи, а також висловили пропозиції щодо способів підвищення її 

результативності. Так, директор Центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації органів державної влади та місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій Кіровоградської ОДА Сергій Зелінський 

запросив присутніх взяти участь у всеукраїнському форумі “Інформаційне 

суспільство і влада”, а також розповів про успішний досвід запровадження 

електронного урядування в Україні та розроблені Центром проекти, спрямовані 

на розвиток сфери електронних послуг у нашому регіоні. 

Цікавим було й повідомлення директора Інформаційно-ресурсного 

центру облдержадміністрації “Громадський офіс” Ірини Жарової про роботу з 

розробки інформаційного ресурсу “Зелена лінія”: створення такого 

http://www.ozis.kr.ua/video/interv-u-z-kerivnikom-proektu-publicni-biblioteki---mosti-do-elektronnogo-uraduvanna-litvinovou-elizavetou-v-peredaci-tema-dna---osoblivosti-elektronnih-administrativnih-poslug-na-kirovogradsini-kanal-kirovograd
http://www.ozis.kr.ua/video/interv-u-z-kerivnikom-proektu-publicni-biblioteki---mosti-do-elektronnogo-uraduvanna-litvinovou-elizavetou-v-peredaci-tema-dna---osoblivosti-elektronnih-administrativnih-poslug-na-kirovogradsini-kanal-kirovograd
http://www.youtube.com/watch?v=NaVMqMkG_2o
http://www.youtube.com/watch?v=NPCoYEGDDmg
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регіонального сайту дасть можливість місцевим мешканцям та гостям 

Кіровоградщини дізнатися про всі важливі місцеві події та процеси у галузі 

культури, обмінюватися думками та інформацією, впливати на розвиток міста 

та його імідж. 

Значна увага була приділена й проблемним питанням законодавчого 

регулювання електронного урядування й сфери електронних послуг. Начальник 

Кіровоградського міського управління юстиції Людмила Гуріна дала 

роз'яснення щодо застосування Законів “Про доступ до публічної інформації”, 

“Про звернення громадян”, використання електронного цифрового підпису та 

засобів захисту персональних даних. 

Учасники круглого столу дійшли висновку про безперечно позитивний 

вплив запровадження електронного урядування як на місцевий розвиток, 

підвищення ефективності місцевого самоврядування, так і на життя громадян та 

висловили готовність спільними зусиллями сприяти реалізації цієї ідеї. 

Проведено тренінг з електронного урядування з новопризначеними 

державними службовцями, які проходили навчання в Центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

Кіровоградської облдержадміністраці. Є домовленість і в подальшому залучати 

державних службовців, які призначені на посади до участі в тренінгах з цієї 

теми. 

 Кілька прикладів того, як проект вплинув на життя людей чи життя 

громади.  

Жителі сіл Кіровоградського району (Миколаївка та Оситняжка) не 

завжди могли потрапити на особистий прийом до голови Кіровоградської 

райдержадміністрації Маліцького А. В. Вони звернулися до районної 

бібліотеки, де за допомогою бібліотекаря-консультанта вийшли на сайт РДА і 

виклали своє звернення щодо надання додаткового транспортного 

сполучення між селами та районом в електронному варіанті Інтернет-

приймальні. Відповіді було надіслано на адресу районної бібліотеки або 

безпосередньо за контактною інформацією запитувачів. Питання щодо 

транспортного сполучення було винесено на розгляд сесії районної ради, де 

було прийнято рішення про виділення додаткового автобусу.  

У деяких випускників нема доступу до мережі Інтернет, і тому вони 

звернулись до Новоукраїнської центральної бібліотеки за допомогою 

зареєструватися для участі в Зовнішньому Незалежному Оцінюванні. Спочатку 

таких користувачів було декілька, але згодом інформація поширювалась і таких 

бажаючих ставало дедалі більше.  



264 

 

За період із березня по травень 2013 року надано допомогу 21 

користувачеві.Учні отримали допомогу в створенні документів для реєстрації 

на ЗНО. Завдяки отриманій інформації, розміщеної на сайті «Інформаційна 

система "Конкурс" http://www.vstup.info, учні здійснили вибір предметів, з яких 

вони бажають скласти тести та визначили перелік навчальних закладів, до яких 

вони будуть подавати документи під час вступної компанії 2013 року. 

Учням, які звернулись до бібліотеки надано допомогу по створенню та 

оформленню заяви – реєстраційної картки та інших документів, консультації 

щодо оформлення цих документів. Також увагу користувачів було акцентовано 

на розділах сайту Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 

http://testportal.gov.ua/ , Одеського регіонального центру оцінювання якості 

освіти http://test-center.od.ua та сайту «Інформаційна система 

"Конкурс"http://www.vstup.info, на сторінках яких розміщено інформацію про 

загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження зовнішнього 

оцінювання, Правила прийому до навчальних закладів, де вказано перелік 

конкурсних предметів, результати зовнішнього оцінювання з яких мають бути 

зазначені в Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, та Порядком 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році.  

Також працівники бібліотеки надавали допомогу у пошуку і 

роздрукуванні запрошення на пробне ЗНО та запрошення-перепустки для 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, а також сертифікатів, які 

розміщено на інформаційних сторінках абітурієнтів.  

Після проведення тренінгу „Доступ до е-урядування” в Новгородківській 

центральній районній бібліотеці учасниця тренінгу Черкас Г. Я. до початку 

занять не мала необхідних навичок в роботі з електронними носіями інформації 

та не мала он-лайн доступу до сайтів, які надають інформацію про призначення 

субсидії. Після отримання знань на заняттях вона самостійно змогла знайти 

необхідну інформацію на сайті Вінницької міської ради http://www.vmr.gov.ua 

за допомогою електронної форми “Калькулятор субсидії», дізналася про розмір 

своєї субсидії та була дуже задоволена одержаним результатом. Вирішення цієї 

життєвої ситуації – позитивна подія у її житті, вона поділилася своїми 

враженнями з іншими членами громади чим і заохотила їх також звертатися до 

е-послуг, які надає центральна районна бібліотека. 

Скориставшись цією ж порадою, Шкварько К. І. за допомогою 

бібліотекаря-консультанта на сайті Пенсійного фонду України 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control, використовуючи «Пенсійний калькулятор», 

самостійно перевірила правильність розрахунку розміру своєї пенсії. 

http://www.vstup.info/
http://testportal.gov.ua/
http://test-center.od.ua/
http://www.vstup.info/
http://www.vmr.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control
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Сезон податкової звітності у самому розпалі. Сьогодні, коли за 

допомогою Інтернету можна подавати податкові звіти онлайн, багато 

українських підприємців цікавляться, куди можна звернутися за допомогою. 

Насправді, таку допомогу можна отримати в найближчій сучасній бібліотеці. 

Так, Маловисківська центральна районна бібліотека у співпраці з 

Кіровоградською державною податковою інспекцією провели спільний 

інноваційний проект «Податкова звітність без кордонів», презентація якого 

відбулася у інформаційному центрі районної бібліотеки. 

Заступник голови районної ради Леонід Жовтило, був одним з головних 

організаторів заходу. Він вирішив, що місцева бібліотека буде найкращим 

місцем для проведення інформаційної кампанії для представників податкової 

адміністрації та місцевих підприємців. А доцільність у проведенні широкої 

роз’яснювальної кампанії «підказала» сесія райради, де було прийнято цільову 

програму підвищення якості обслуговування платників податків. 
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Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і 

виборців реалізації конституційних прав 

 

Олександр Позняков,  

бібліотекар І категорії Інтернет-центру 

 

Регіональним тренінговим центром Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Д.І.Чижевського з жовтня по грудень 

проведено шість вебінарів, метою яких стало формування у виборців-

користувачів бібліотек розуміння виборчого процесу як реалізації прав і свобод 

громадянина, надання їм інформації про механізм реалізації та захисту своїх 

прав шляхом проведення просвітницької кампанії. Це стало можливим завдяки 

реалізації проекту Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки і виборчий 

процес» за фінансової підтримки Посольства США в Україні. 

Під час вебінарів було розглянуто нормативно-правову базу виборчого 

процесу, принципи та особливості діяльності Центральної виборчої комісії, 

особливості проведення виборів народних депутатів до Верховної Ради 

України, Президента України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів. Окрім цього учасники дізнались про можливі порушення 

виборчих прав громадян та способи захисту від них. 

Якщо хтось не зміг стати учасником вебінарів, тим пропонуємо 

переглянути відеозаписи занять з тем: 

Вибори як елемент демократії. Виборчі права громадян України та 

механізми їхньої реалізації. 

Нормативно-правова база виборчого процесу. Діяльність Центральної 

виборчої комісії.  

Вибори народних депутатів до Верховної Ради України. 

Вибори Президента України. 

Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 

Можливі порушення виборчих прав громадян. Способи захисту і 

відповідальність. 

Звісно, вивчення актуальних питань викликало зацікавлення громадян. 

Учасниками вебінарів стали близько 180 осіб - це користувачі та бібліотекарі 

ОУНБ ім.. Д.Чижевського, а також центральних районних/міських бібліотек. Їм 

приділялася особлива увага. Загальна ж кількість слухачів перевищує 400 осіб, 

оскільки було зроблено акцент на групових переглядах. 

Після завершення кожного вебінару учасники відповідали на кілька 

запитань за допомогою он-лайн опитування. Його метою було виявлення 
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загальної результативності, доцільності проведення циклу та зацікавленості 

громадян до проведення подібних вебінарів в майбутньому. 

Результати опитування підтвердили інтерес громадян до вебінарів циклу 

та відобразили зацікавленість в розвитку послуги не лише в професійній 

спільноті, а й серед широкого кола місцевих громад. Також, це стало 

поштовхом до розробки Регіональним тренінговим центром власного циклу 

вебінарів з актуальної в 2015 році теми «Вибори до органів місцевого 

самоврядування». 

У заході взяли участь близько 20 учасників, представників податкової і 

підприємців із Малої Виски та сусіднього села Смоліно, що долучилися до 

«Скайп»-конференції, аби обговорити практичні питання подання податкової 

звітності онлайн. Директор районної бібліотеки Тетяна Малашенко розповіла 

місцевим підприємцям та податківцям про нові послуги, які відтепер може 

надавати районна бібліотека представникам бізнесу. Естафету перейняли 

заступник начальника Маловисківської МДПІ Наталя Панченко та начальник 

відділу взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Олена Потьомкіна, пояснивши 

систему податкової звітності та роботу центру обслуговування платників 

податків. 

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. За 

словами п. Панченко, - це був прекрасний практичний досвід для всіх 

бажаючих здавати звіти за допомогою Інтернету. «Вже сьогодні звітувати через 

Інтернет можуть всі ті 400 місцевих підприємців, які мають електронний 

підпис. Такі підписи – вимога часу для бізнесу, що розвивається, та й 

видаються вони безкоштовно» - сказала п.Панченко. 

Заступник голови райради зазначив, що проведення спільного заходу 

районної ради та місцевої податкової адміністрації в бібліотеці було справжнім 

цифровим проривом для всіх установ. «Такий захід мав дуже важливе значення 

для місцевої бізнес-спільноти. Відтепер всі підприємці, фізичні та юридичні 

особи, можуть прозвітувати про свої доходи з дому, якщо мають Інтернет, або 

ж з бібліотеки, де створені всі необхідні умови для подання податкових звітів 

онлайн в найбільш зручний для них шлях» - сказав він. 



268 

 

Директор бібліотеки, Тетяна Малашенко додала, що після ознайомлення з 

наявними е-послугами, бібліотека вже почала отримувати запити від постійних 

користувачів допомогти їм прозвітувати про свої доходи безпаперово. 

Реалізація проекту була представлена на Міжрегіональному 

Бібліотечному ярмарку „Бібліотечні інновації для громад: створюємо 

майбутнє” (м.Вінниця), де Кіровоградська ОУНБ ім.Д. Чижевського зайняла II 

місце.  
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Турбота про жінку – впевненість у майбутньому 

 

Світлана Приймак, 

завідуюча відділом 

соціокультурної діяльності 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

 

 

 

 

Проект «Турбота про жінку – впевненість у 

майбутньому» НДО «Обласна інформаційна служба з 

актуальних питань жіноцтва», яка діє у партнерській 

співпраці з ОУНБ ім.Д.І.Чижевського в 

Кіровоградській області триває з 2012 року.  

За цей час відкрито 10 центрів «Майбутнє варто 

планувати» (Гайворон, Знам’янка, Олександрівка, 

Новоукраїнка, Світловодськ, Долинська, Мала Виска, 

Петрове, Устинівка, Кіровоградський район). У 

відкритті центрів брали участь представники органів 

місцевої влади (управлінь освіти, культури, охорони здоров’я 

райдержадміністрацій), члени громадських організацій, молодь. На заходи 

запрошувалися представники організацій-партнерів: спеціалісти районних 

відділів соціального захисту сім’ї, відділу соціальної роботи районних центрів 

соціальних служб для дітей та молоді фахівці соціальної роботи, управлінь 

районної державної адміністрації молоді та спорту, відділів культури і туризму 

районної державної адміністрації.  

На початку реалізації проекту, в листопаді 2013 року, було проведено 

методичний семінар для керівників центрів, куди були запрошені партнери за 

проектом. У початковому семінарі взяла участь Наталія Антонюк, координатор 

з діяльності в областях Програми USAID «Здоров’я жінок України». Вона дала 

чітке роз’яснення виду і форматів інформаційно-просвітницьких акцій, які 

проводяться членами громадських організацій та волонтерами в районних 

центрах області. 

З часу відкриття центрів – грудня 2013 протягом 9 місяців 2014 року 

послугами центрів скористалися близько 15 тисяч громадян. Основною 

програмною роботою усіх 10 інформаційно-ресурсних центрів «Майбутнє 

варто планувати» стало проведення інформаційно-просвітницьких 
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загальномережевих акцій з метою інформування жінок про сучасні та ефективні 

засоби контрацепції як альтернативу непланованої вагітності й абортів.  

Основним завданням роботи центрів стало донесення до громадян 

інформації щодо Всеукраїнської інформаційної лінії з питань планування сім'ї 

та репродуктивного здоров'я.  

Щомісяця, проводилися загальномережеві інформаційно-просвітницькі 

акції, приурочені до календарних подій. Так, у лютому 2014 року було 

проведено загальномережеву акцію до Дня св. Валентина (14 лютого). Акція 

мали на меті: розвивати в молоді почуття взаємної поваги, доброзичливого 

ставлення один до одного чоловіків і жінок; формувати культуру спілкування; 

збагачувати знання молодих людей достовірними джерелами інформації 

стосовно репродуктивного здоров’я; удосконалювати навички роботи в парі, 

команді; розвивати здібності хлопців і дівчат звертатися до власного життєвого 

досвіду. В лютому загалом по всіх районних центрах було проведено 20 

заходів, в яких взяли участь близько 2тисяч учасників. 

 Як і завжди, активно провели захід спеціалісти Олександрівського 

районного центру «Майбутнє варто планувати». У бібліотеках всіх систем і 

відомств: районної бібліотеки для дорослих, шкільних (3), бібліотеки районної 

лікарні, виправного центру з виконання покарань, професійно-технічного ліцею 

та ін. в один і той же час відбувся флеш-моб «Кохання панує над часом», під 

час якого учасники у визначений час підняли зроблені власноруч колажі з 

меседжами про кохання – «Кохання важливе – захисти його» та ін.  

 Дуже доречним виявився SMS-конкурс меседжів про кохання «Дотик до 

вічного словом…». На заявлені номери мобільних телефонів працівників 

районної бібліотеки надійшло близько 100 меседжів, крилатих висловів. 

Комісія визначила найкращих і висловила подяки в телефонному режимі за 

участь, кмітливість, відданість. Вже стали традицією майстер-класи створення 

«валентинок», виставки-конкурси та виставки-презентації до Дня закоханих. 

Протягом акції проведено 2 дебатні турніри спільно з бібліотекою районної 

лікарні «Кохайтеся, бо ви того варті…». 

 Під час загальномережевої акції до Дня св. Валентина волонтери та 

члени організації «Знам’янський інформаційно-освітній жіночий клуб» 

розповсюджували інформаційні листівки і буклети серед молоді міста 

Знам’янки: в жіночій консультації ЦРЛ, ПТУ №12, молодіжному кафе. Також 

слід додати, що молоді жінки, які не встигли з різних причин отримати 

інформаційні матеріали Програми USAID «Здоров’я жінок України» в жіночій 

консультації, підходили на вулиці до членів організації і зверталися з 

проханням їх отримати. 
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 Працівники Кіровоградської районної бібліотеки 14 лютого провели 

святкову акцію. Біля Кіровоградської районної лікарні та на території Першого 

оптового ринку (м. Кіровоград) молодим людям роздавалися інформаційні 

буклети "Для закоханих. Плануй своє життя", а також цукерки. Люди 

позитивно реагували на слова привітання з Днем закоханих від працівників 

бібліотеки. Також цього дня в усіх 42 сільських бібліотеках пройшли 

розважально-інформаційні заходи.  

 Інформаційно-просвітницька акція з ПС/РЗ до дня 8 березня в 10 районах 

присвячена Міжнародному жіночому дню була теж загальномережевою, 

загалом було проведено 16 заходів, інформацією охоплено 765 учасників 

репродуктивного віку та просто жителі районних центрів. 

 До Дня здоров’я, 7 квітня, у 10 районних центрах «Майбутє варто 

планувати» було вперше проведено флеш-моби «Здорові батьки – здорові 

нащадки». 

Мета даного флеш-мобу - привернути увагу громадськості 

Кіровоградщини, передусім молодих жінок, до важливості питання збереження 

репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, а також популяризувати 

інформацію про сучасні ефективні методи збереження репродуктивного 

здоров’я людини.  

Флеш-моб «Здорові батьки – здорові нащадки» проведено 7 квітня в 

Новоукраїнському районному центрі «Майбутнє варто планувати». Цей захід 

відбувся за участю міського голови Олександра Корінного, тож мав значний 

вплив на молодіжну аудиторію. Учні дуже серйозно та розсудливо 

обговорювали свій щоденний розпорядок роботи, ставлення до свого здоров’я, і 

всі пообіцяли меру міста, що будуть змінювати свій спосіб життя. Потім всі 

активно зробили фізичні вправи на вулиці, перед бібліотекою, закликаючи 

перехожих приєднатися до них. 

Під час вуличної акції «Заплануй сім’ю на здоров’я!» в Олександрівці 

особливо активно працювали волонтери, які розповсюджували друковану 

продукцію, на дошках оголошень розміщували рекламу безкоштовної 

інформаційної лінії «0 800 50 2757». Молоді дівчата та жінки отримали від 

волонтерів інформаційні буклети про збереження репродуктивного здоров’я. 

До флеш-мобу, який відбувся у Маловисківському районі, долучилися 

учасники молодіжного танцювального колективу «Арніка» районного будинку 

культури. Після короткої хореографічної композиції учасники виголосили 

слоган «Молодь обирає здоров’я».  

До Дня здоров’я у Світловодську була проведена година здоров’я «Хто 

здоровий - той не плаче, жде його в житті удача». Учасники мали змогу не 
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тільки прослухати інформацію, але і творчо, креативно себе проявити. На 

завершення години здоров’я у дружній та доброзичливій атмосфері пройшов 

флеш-моб «Здорові батьки – здорові нащадки». Молоді волонтери 

розповсюджували друковану продукцію, закликаючи цим самим замислитися 

про своє здоров'я і важливість планування сім'ї, щоб молоді люди на основі 

наданої інформації мали змогу приймати правильні і виважені рішення 

стосовно збереження репродуктивного здоров'я.  

До проведення заходів з формування мотивацій на здоровий спосіб життя 

підключилася Єлизаветградківська сільська бібліотека (Олександрівський 

район), яка у квітні провела акцію «Обміняй цигарку на цукерку!». В акції 

взяли участь 70 мешканців селища (на сільському ринку, в школі, в будинку 

культури, на бригаді фермерського господарства і просто на вулицях 

селища…).  

Травень відзначився розмаїттям свят - День Матері, Міжнародний день 

сім’ї та День літнього Миколая. Тож, за традицією, яка склалася з минулого 

року, в районних центрах «Майбутнє варто планувати» відбулися родинні 

фестивалі «Родинні розваги».  

Активно працювали в цьому напрямку центри Гайворонського, 

Олександрівського, Кіровоградського, Новоукраїнського районів та міста 

Світловодська. 

Зокрема, цікаво та змістовно пройшов захід «Родинні розваги» в 

Гайворонському районі. В рамках заходу проведено конкурс, в якому взяли 

участь 12 родин. Учасники брали участь у трьох номінаціях конкурсу: 

декоративно-ужиткове мистецтво, декламація віршів та вокал. Родини 

представили свої захоплення - вишивання та вироби жіночих прикрас. 

Декламували свої аматорські вірші, читали гуморески, співали родинні пісні. 

Усім присутнім були вручені брошури та буклети Програми USAID «Здоров’я 

жінок України». 

16 травня у місті Світловодську відбулося родинне свято «З родини йде 

життя людини», на яке були запрошені родини, щоб поділитися своїм сімейним 

досвідом, показати свої таланти, поспілкуватися. Під час акції присутні мали 

змогу переглянути виставку «В час відпочинку» з образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва, яку підготували та презентували 

запрошені сім’ї, взяти участь у конкурсах: «Найоригінальніша канапка», 

«Кольорові кульки», «Ерудити»; позмагалися в спортивній естафеті «Парний 

біг». Особливо вразив всіх присутніх майстер – клас «Прикрась торт», який 

провела місцевий кондитер. 
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 В Кіровоградському районі в рамках загальномережевої акції для 

старшокласників було проведено уроки майбутньої сім’ї «Щаслива родина – 

спокійна країна». Присутнім було наведено приклади видатних подружніх пар 

України. 

Олександрівська громадська організація «МИ+» спільно з районною 

бібліотекою провела акцію до Дня сім’ї «Хай пливе щасливо ваш сімейний 

човен». В рамках акції відбулася волонтерська інформаційна презентація 

«Сімейне щастя збережуть контрацептиви». Волонтери проекту - фармацевти 

аптеки «Ліки Кіровоградщини» Любов та Наталія Ткаченки продемонстрували 

в аптеці найновіші та найсучасніші засоби контрацепції, ознайомили присутніх 

з їх характеристиками, надали інформацію про доступність їх придбання та 

ціни. В аптеці оформлена для покупців вітрина «Жіночі контрацептиви». 

Для учасників акції відбулася інформаційна година «Батьківство в 

радість», де потенційних батьків інформували про методи та засоби планування 

сім’ї. Учасникам заходу надавався безкоштовний доступ до медичних сайтів у 

Всесвітній мережі Інтернет, де вони мали можливість знайти відповідь на всі 

запитання щодо планування сім’ї, особлива увага зверталася на знайомство з 

матеріалами сайту «www.PlanA.org.ua». 

 У читальній залі Новоукраїнської бібліотеки відбулося затишне 

святкування Дня Матері «Мати – серця рідний оберіг». Висловити свою любов 

до матерів прийшли старшокласники гімназії № 7. В залі було організовано 

інформаційну виставку матеріалів від Програми USAID «Здоров’я жінок 

України» і всі бажаючі змогли ознайомитися з представленою на виставці 

літературою та взяти з собою інформаційні матеріали.  

Отже, родинні фестивалі мають відчутний вплив на жителів 

Кіровоградської області. Члени громадських організацій та волонтери за 

проектом «Майбутнє варто планувати» намагаються підвищити культуру 

спілкування в сім’ї, планування сім’ї, виховують почуття поваги до старших, 

доброзичливого ставлення один до одного і таким чином це сприяє 

формуванню довірливої атмосфери в родинах, де батьки разом з дітьми можуть 

обговорити питання репродуктивного здоров’я і планування сім’ї. 

В Знам’янському районі відбулися вуличні інформаційно-просвітницькі 

акції «Сучасні аспекти планування сім’ї». Члени громадської організації 

«Інфомаційно-освітній жіночий клуб» провели акцію в найбільш людних 

місцях – залізничній та автобусній станціях, сквері пристанційного 

мікрорайону, де відпочиває молодь. Загалом проведено 5 акцій, в яких взяли 

участь близько 70 осіб.  
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У травні було проведено 34 заходи, в яких взяли участь 1922 

учасники. 

Влітку проводилися планові інформаційно-просвітницькі акції. Члени 

громадських організацій долучались до годин здоров’я, які проводилися на 

літніх пришкільних майданчиках. На території Маловисківської гімназії в 

червні було проведено вуличну акцію, під час якої в неформальній обстановці 

працівники бібліотеки Оксана Діденко і Альона Чеботарьова та учениці гімназії 

спілкувалися на жіночі теми – «Перше кохання, цнотливість, інтимні 

стосунки». Проблема першого кохання тісно переплетена з проблемою 

статевого виховання, адже підлітковий вік – це період важливого і 

відповідального етапу життя людини. Саме про це йшла мова під час цієї 

зустрічі з гімназистами. 

У червні в Гайворонській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №1 під час 

роботи шкільного майданчику члени районної громадської організації «Жіноче 

інформаційне агентство» провели з учнями вуличну акцію «Майбутнє варто 

планувати». Учні малювали крейдою на асфальті власну емблему здорового 

способу життя та щасливого майбутнього, відпускали в небо повітряні кульки. 

Всі учасники акції отримали інформаційні буклети та брошури. Під час 

кожного з конкурсів учні отримували заохочувальні призи. 

У липневу спеку на базі Олександрівської районної бібліотеки працювала 

жіноча академія сімейного благополуччя «Доля». Заняття в академії відбулися в 

різному форматі – лекційні, семінарські, дискусійні, зустрічі з компетентними 

спеціалістами на такі теми: «Магічна симфонія кохання», «Терапія душі і тіла», 

«Зрозуміти один одного», «Інтимна гармонія». Для слухачів академії готуються 

інфоцікавинки «Фітотерапія або здоров’я дарує природа». Інформаційний стенд 

«Контрацепція – це надійно!» інформував жінок про надійні методи 

контрацепції задля благополучного подружнього життя та планованого 

материнства. Для них також підготовлено інформаційний словник «Все тільки 

про кохання». З інформацією стенду ознайомились близько 100 осіб, проведено 

5 заходів. 

У період з 22 по 26 вересня 2014 року в Україні проводився 

Всеукраїнський тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного 

здоров’я. Протягом тижня в усіх 10 центрах «Майбутнє варто планувати» було 

проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів, під час яких бажаючі 

змогли дізнатися більше про методи планування сім’ї, своє репродуктивне 

здоров’я та те, як його зберегти. Як і зазвичай, пройшли яскраво вуличні акції в 

Олександрівському районі, працівники центрів «Майбутнє варто планувати» 

Знам’янського та Маловисківського районів здійснили інформаційні десанти в 
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місцеві професійно-технічні заклади, демонстрували соціальний ролик та 

розповсюджували інформаційні буклети від Програми USAID «Здоров’я жінок 

України». Загалом в рамках Всеукраїнського тижня планування сім’ї та 

збереження репродуктивного здоров’я було проведено 10 акцій, в яких взяли 

участь 351 особа (94 чоловіки та 257 жінок).  

Отже, підбиваючи підсумки реалізації проекту, загалом було проведено 

157 заходів, в яких взяли участь 8562 жителі Кіровоградщини. 

Партнери обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва 

в реалізації проекту: 

1. Гайворонська центральна районна бібліотека + Громадська 

організація “Гайворонське жіноче інформаційне агентство”  

2. Долинська районна бібліотека для дорослих  

3. Знам'янська центральна універсальна бібліотека + Знам’янський 

міський “Інформаційно-освітній жіночий клуб”  

4. Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей 

5. Маловисківська районна бібліотека імені Лесі Українки 

6. Новоукраїнська центральна районна бібліотека для дорослих + 

Новоукраїнська районна громадська організація “Інформаційно-освітній 

центр дозвілевий “Духовність”  

7. Олександрівська районна бібліотека для дорослих + 

Олександрівська громадська організація “Ми+” 

8. Петрівська центральна районна бібліотека 

9. Світловодська центральна міська бібліотека + Світловодський 

інформаційний центр громадської освіти  

10. Устинівська центральна районна бібліотека для дорослих  

 

Інші організації-партнери: 

 Жіночі консультації районних лікарень, сільські ФАПи 

 Районні бібліотеки  

 Кабінет планування сім’ї (райлікарня) 

 Школа відповідального батьківства (райлікарня) 

 РЦСССДМ (районний центр соціальних служб сім’ї, дітей та 

молоді) 

 Відділ молоді та спорту райдержадміністрації 

 Відділ соціального захисту сім’ї райдержадміністрації 

 Відділ культури і туризму райдержадміністрації 

 Районне управління юстиції 

 Міськрайонний центр зайнятості 
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 Районний будинок культури  

 Районне відділення Товариства Червоного Хреста 

 Районна бібліотека та бібліотеки сільської мережі 

 Навчальні заклади: професійні ліцеї, загальноосвітні школи 

 Редакції районних газет 

 Районні громадські організації  

За час реалізації проекту складася тісна співпраця з представниками 

Кіровоградського прес-клубу (керівник В. Талашкевич). Члени ОЖІС беруть 

участь у спільних заходах, одним з останніх став круглий стіл «Збереження 

репродуктивного здоров'я жінок Кіровоградщини: досягнення і виклики», 

організований Кіровоградським прес-клубом з нагоди Всеукраїнського тижня 

планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я.  

За круглим столом зібралися представники органів державної влади, 

медичних закладів, а також громадських організацій, що переймаються 

питаннями збереження репродуктивного здоров’я і планування сім’ї. 

ОЖІС має наміри і надалі підтримувати дружні ініціативи, спрямовані на 

підвищення поінформованості населення не лише Кіровоградщини, але й інших 

регіонів, щодо збереження власного репродуктивного здоров’я і планування 

сім’ї.  

З учасниками інформаційних заходів підтримуємо безпосередній зв’язок 

шляхом проведення інтерактивного опитування під час заходів, анонімного 

анкетування (в рамках кожної щомісячної інформаційної акції опитано 

щонайменше 50 осіб), на виставках розміщені «Оціночні листки» де кожен, хто 

знайомиться з матеріалами виставки, мав змогу поставити оцінку за 

п’ятибальною шкалою. Використовуємо і плакати зворотного зв’язку «Від 

серця – до серця», «Весняний настрій жінки», «Пером щасливої жінки», де 

відвідувачі можуть написати питання, на які згодом дається відповідь на 

інформаційно-просвітницьких заходах.  

Від партнерів отримуємо статистичні, текстові та фотозвіти, інформації 

про проведені заходи. Оскільки члени громадської організацій – бібліотекарі, 

крім громадської роботи існує професійний зв'язок, зустрічі в рамках 

професійних заходів, відряджень. Постійно надаються консультації 

електронною поштою, телефоном. Одним з відчутних позитивних моментів є 

звертання самих медичних працівників та працівників освіти до працівників 

центрів «Майбутнє варто планувати» з проханням проводити профілактичні 

інформаційні заходи для молоді.  

На всіх веб-сайтах бібліотек партнерів були створені сторінки, на яких 

розміщувалася інформація про заходи за проектом. 
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Найбільш часто проведені заходи висвітлювались на блозі Знамянської, 

Олександрівської, Маловисківської, Світловодської, Новоукраїнської, 

Кіровоградської бібліотек. 

https://sites.google.com/site/cbsznm/majbutne-varto-planuvati-1 

http://lib2013.blogspot.com/2014/02/blog-post_2669.html 

https://sites.google.com/site/berezhinskasb/proekti/turbota-pro-zhinku 

https://sites.google.com/site/vilnesb/news 

https://sites.google.com/site/pervozvanivskasb/proekti/turbota-pro-zhinku 

https://sites.google.com/site/libmalavyska/den-svatogo-valentina 

http://metodmv.blogspot.com/2014/02/blog-post.html 

https://sites.google.com/site/librarydol/majbutne-varto-planuvati 

https://sites.google.com/site/librarydol/majbutne-varto-planuvati/vcilisa-

planuvati-majbutne 

http://libgayvoron.at.ua/ 

https://sites.google.com/site/petlib2008/majbutne-varto-planuvati 

http://ustbibl.at.ua/ 

Окремі сторінки про хід реалізації проекту «Турбота про жінку – 

впевненість у майбутньому» оформлені на сайтах Первозванівської, 

Вільненської та Бережинської сільських бібліотек Кіровоградського району.  

Діяльність даного проекту висвітлювалась практично в усіх друкованих 

засобах масової інформації Кіровоградської області - Народне слово 

(Кіровоград), Світловодськ- інфо, Світловодськ вечірній, Вперед 

(Олександрівський район), Долинські новини, Зоря (Кіровоградський район) та 

інших. 

Окремі заходи Олександрівського інформаційного центру висвітлювалася 

в місцевій газеті «Вперед», проте найбільше повідомлень було в Інтернет-

мережі - на сайті райбібліотеки в рубриці «Новини сільських книгозбірень». 

Районною бібліотекою створено групу «Бібліотечний квартал 

Олександрівщини» в мережі «Однокласники», це дає змогу розміщувати 

інформацію про роботу в рамках проекту в соціальній мережі. 

Досягненням мережі інформаційних центрів бібліотек регіону стало те, 

що в роботу в рамках Програми USAID «Здоров’я жінок України» і проекту 

«Турбота про жінку – впевненість у майбутньому» долучилися сільські 

бібліотеки спільно з громадськими організаціями, в тих селах, де вони існують. 

Підвищили свої знання в даному напрямку члени волонтерської мобільної 

групи і мають тепер можливість самостійно проводити інформаційну роботу 

серед населення репродуктивного віку в місцях його компактного перебування. 

https://sites.google.com/site/cbsznm/majbutne-varto-planuvati-1
http://lib2013.blogspot.com/2014/02/blog-post_2669.html
https://sites.google.com/site/berezhinskasb/proekti/turbota-pro-zhinku
https://sites.google.com/site/vilnesb/news
https://sites.google.com/site/pervozvanivskasb/proekti/turbota-pro-zhinku
https://sites.google.com/site/libmalavyska/den-svatogo-valentina
http://metodmv.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
https://sites.google.com/site/librarydol/majbutne-varto-planuvati
https://sites.google.com/site/librarydol/majbutne-varto-planuvati/vcilisa-planuvati-majbutne
https://sites.google.com/site/librarydol/majbutne-varto-planuvati/vcilisa-planuvati-majbutne
http://libgayvoron.at.ua/
https://sites.google.com/site/petlib2008/majbutne-varto-planuvati
http://ustbibl.at.ua/
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Завдяки заходам з реалізації проекту громадська організація 

Знам’янський міський «Інформаційно-освітній жіночий клуб» спромоглася 

взяти участь у міському конкурсі на кращу громадську організацію.  

Користувачка пересувної інформаційної бібліотечки «Жінка ХХІ століття 

і Здоров’я», що працює на базі ФАПу у Новій Осоті (Олександрівський район) 

Н.Шмарко, довідавшись, що з найновішою інформацією з питань контрацепції 

можна ознайомитись на сайті «www.PlanА.org.ua», в соціальній мережі 

повідомляє адресу сайту всім ровесникам, друзям і знайомим, а також телефон 

гарячої лінії.  

За допомогою скайп-спілкування в Інтернет-службі медичних довідок 

надана консультація з питань контрацепції нашій землячці Л. Сигиді, яка 

працює в Італії, не володіє достатньо італійською мовою, не має офіційного 

статусу в іншій країні і тому не може відвідати жіночу консультацію. 

Учениця Світловодського ПТУ К.В. , учасниця інформаційно – 

просвітницької акції «З любов’ю до жінки», зустрічається з хлопцем, який не 

хоче користуватися контрацептивами, бо вважає що дівчина повинна сама 

убезпечити себе від небажаної вагітності. Через це у них постійно були 

суперечки. Народжувати дітей вони не планують. Про сучасні методи 

контрацепції вони знали недостатньо, тому використовували неефективні 

засоби контрацепції. Парі було запропоновано відвідати кабінет планування 

сім’ї та дитячої гінекології Світловодської ЦРЛ. 

Найбільш результативно працює в проекті Олександрівська громадська 

організація «Ми+», другий етап реалізації проекту розпочався з дискусійного 

засідання «круглого столу» групи підтримки «Контакт» «Здоров’я жінки – це 

важливо!», де обговорено шляхи розширення географії дії програми на сільські 

населенні пункти регіону, залучення громадських організацій, що діють у 

сільській місцевості та обговорено чіткий план спільних дій громадської 

організації та районної бібліотеки. Велику увагу сконцентровано на досвіді 

роботи в рамках першого етапу та розповсюдження цього досвіду серед 

ключових партнерів. З цією метою інформаційним центром підготовлено 

методичні поради «У фокусі уваги – здоров’я жінок», розповсюджено 

волонтерським загоном листівки-звернення «ІНФО для жінки в реалі та в 

віртуалі». У місцях компактного перебування осіб репродуктивного віку 

експонуються буклетниці «Інформ-контрацептив» з роздатковими матеріалами 

та рекламами заходів, що відбуваються в інформаційному майданчику. Такі 

буклетниці знаходились в районній бібліотеці, в жіночій консультації районної 

лікарні, в дискозалі дискотеки «Райдуга» районного будинку культури, на 
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прохідній цукропереробного підприємства в сезон цукроваріння, на поштових 

відділеннях та ін. 

Волонтерським загоном інформклініки «Будьте впевнені!» розроблено 

маршрути і здійснена інформаційна благодійна акція на базі селищного ринку 

під назвою «Інформдобровольці», яка була присвячена Дню волонтера (5 

грудня) та на базі жіночої консультації райлікарні інформаційну діяльність 

розгорнули «Інформблагодійники», яку присвятили Дню благодійництва (8 

грудня). 

Протягом І кварталу працювала Інтернет-служба медичних довідок «Про 

те, що непокоїть жінку…» на базі Інтернет-центру Олександрівської районної 

бібліотеки та бібліотек району (9 закладів) та проходили посиденьки у 

сільських бібліотеках, які охарактеризовано під час висвітлення інформ-

зустрічей.  

Позитивним фактором у покращенні якості обслуговування населення сіл 

Нова Осота, Вищі Верещаки, Красносілля Олександрівського району є 

створення на базі ФАПів пересувних бібліотек з питань здоров’я жінки. 

Основні напрямки пересувної бібліотеки є: загальне консультування 

населення з питань регуляції народжуваності, формування відповідної 

дітородної поведінки; інформування населення про захворювання, що 

передаються статевим шляхом; індивідуальне консультування стосовно методів 

планування сім`ї, репродуктивного здоров’я та сексуальної поведінки; 

поширення буклетів, листівок про здоровий спосіб життя; проведення занять з 

жінками про самообстеження молочних залоз та ін. 

 Використовуючи набуту інформацію з «гарячої лінії», жителька 

Олександрівського району, чоловіка якої призвано до виконання військового 

обов’язку в АТО, вирішила використати потрібний засіб контрацепції, що 

допомогло їй уникнути небажаної вагітності. 

 Використовуючи знання, отримані від медичних працівників, учасниця 

інформаційного заходу, яка перенесла операцію позаматкової вагітності, 

дізналася, про особливості застосування потрібного в цій ситуації засобу 

контрацепції. 

Як історію успіху можна засвідчити те, що члени ОЖІС взяли участь в 

організації та проведенні заходів в рамках Містечка USAID, що відбувся 20 

вересня 2014 року на День міста. ОЖІС співпрацює з Агентством США з 

міжнародного розвитку в різних напрямах та втілює проекти безпосередньо у 

місті та навколишніх територіальних громадах. 

Підсумки. Проект «Турбота про жінку – впевненість у майбутньому», 

який реалізує ОЖІС в межах Кіровоградської області, триває два роки, з 1 
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жовтня 2012 року до 1 жовтня 2014 року. За цей час подолано значні негативні 

наслідки, спричинені нестачею інформації стосовно збереження власного 

репродуктивного здоров’я серед населення фертильного віку Кіровоградщини.  

Це офіційно підтверджено на засіданні обласної координаційної ради з 

питань репродуктивного здоров’я в області при заступнику голови 

Кіровоградської ОДА В. Атаманчук. В заході взяли участь: директор 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, начальник відділу 

охорони материнства та дитинства, імунопрофілактики департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації, головний лікар обласної лікарні, завідувач 

обласним перинатальним центром, головний лікар "Обласного центру 

планування сім’ї та репродукції людини", координатор з роботи в областях 

програми "Здоров’я жінок України", координатор Програми USAID "Здоров’я 

жінок України", а також тренери програми "Здоров’я жінок України" в області 

Ольга Гріднєва і Світлана Приймак. 

На засіданні ради були відзначені позитивні тенденції щодо зниження 

материнської, дитячої смертності, зменшення кількості абортів. Завдяки 

системному підвищенню кваліфікації медичних працівників, просвітницькій 

роботі серед населення і, насамперед, молоді громадськими організаціями–

партнерами програми "Здоров’я жінок України" в області маємо позитивні 

показники виконання обласної програми "Репродуктивне здоров’я населення 

Кіровоградщини" на 2008-2015 роки. Це, в першу чергу, результат спільної 

роботи державного і громадського сектору. 

Детальніше на сайті Кіровоградської обласної державної адміністрації:  

http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2014/06061403.html 

На відміну, від першого етапу реалізації проекту, у 2014 році центри 

«Майбутнє варто планувати» відкрилися і продовжують роботу в районах з 

низьким соціально-економічним рівнем життя громадян, зокрема Петрівському, 

Устинівському, Долинському та ін. Через відсутність громадських організацій 

ОЖІС довелося співпрацювати з районними бібліотеками, на базі яких було 

створено вищеназвані центри та проводилася інформаційно-просвітницька 

робота з молоддю та загальним населенням в рамках проекту. Це також 

сприяло покращенню інформованості жителів стосовно власного 

репродуктивного здоров’я. Ми вважаємо це значним поступом в розвитку 

даних регіонів.  

Як позитивне, слід відзначити створення внутрірайонних мереж. Так, в 

Олександрівському та Кіровоградському районах центри «Майбутнє варто 

планувати» працювали як у районних бібліотеках, також інформаційні полички 

були створені в кожній сільській бібліотеці цих районів (24 і 42 відповідно). 

http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2014/06061403.html
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Таким чином, буклети та інші інформаційні матеріали Програми «Здоров’я 

жінок України» були доступні жителям сільської глибинки.  
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Кіровоградщина читає Хемінгуея 

 

Оксана Сєргєєва, 

завідуюча відділом документів 

іноземними мовами 

ОУНБ ім..Д.І.Чижевського 

 

«Прощавай, зброє!» - роман про 

війну, де кохання лише коротка мить 

спокою, яка не має ні минулого, ні 

майбутнього… 

Ернест Хемінгуей  

 

З 1 грудня 2014 до 30 травня 2015 рр. обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського 

за фінансової підтримки Посольства США в Україні 

вперше в Кіровоградській області оголосила 

Програму читання «Кіровградщина читає 

Хемінгуея».  

Відділ преси, освіти та культури Посольства 

США в Україні широко підтримує подібні програми 

для заохочення читання в місцевих громадах, 

залучення молоді та всіх груп населення до читання кращих творів 

американської літератури. Мета втілення програми «Велике читання» 

полягає у наголошенні важливості читання, об’єднанні громади шляхом 

обговорення питань, що піднімаються в книзі та реклами книги як поєднання 

читання і дозвілля.  

Кіровоградський ІРЦ «Вікно в Америку», який працює при відділі 

документів іноземними мовами вже 13-й рік, вибрав для читання та 

обговорення роман Ернеста Хемінгуея «Прощавай, зброє!». 

Проект «Кіровоградщина читає Хемінгуея» стане поштовхом до 

залучення молоді міста та регіону до читання, збільшення кількості 

користувачів бібліотеки в цілому та центру «Вікно в Америку» зокрема, 

популяризуватиме творчість одного з кращих авторів американської 

літератури – Ернеста Хемінгуея, сприятиме набуттю навичок читання творів 

мовою оригіналу та вдосконалення знань англійської мови. Конкурси та 

заходи, запропоновані проектом, нададуть можливість продемонструвати 
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всім учасникам свої творчі здібності та допоможуть залучити молодь до 

співпраці з ІРЦ «Вікно в Америку». 

Програмою реалізації проекту передбачаються заходи, спрямовані на 

заохочення читання в громаді, залучення молоді та інших категорій населення 

до читання загалом. Участь у такому проекті надасть можливість привернути 

увагу не лише до творчості великого Ернеста Хемінгуея, а й ще раз зверне 

увагу на «золотий фонд» американської класики та об'єднає представників 

різних вікових категорій громадян навколо обговорення гуманістичних ідей 

роману «Прощавай зброє!». Крім того, за допомогою конкурсу міні - вистав 

проект надасть можливість висловити своє бачення та, власне, трактування 

роману.  

Роман Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!» - це не просто класика 

американської літератури, він є частиною американського історичного 

уявлення. Обравши роман «Прощавай, зброє!» для реалізації проекту, ми 

надаємо можливість громаді міста та області не просто познайомитися з його 

змістом, а також прочитати чи прослухати мовою оригіналу. В нашому місті є 

певна кількість навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської 

мови, яким буде доступне читання англійською. 

Вікові та професійні рамки учасників проекту не обмежені, але акцент 

буде зроблено на молодіжну аудиторію - школярів, студентів, молодих 

вчителів і викладачів нашого регіону.  

Згідно з програмою ми пропонуємо не тільки прочитати та обговорити 

роман «Прощавай, зброє!», а ще прийняти участь в цілій низці заходів: 

- презентації творчості Ернеста Хемінгуея для викладачів зарубіжної 

літератури освітніх закладів міста, школярів та студентів, працівників 

бібліотек міста та області (до участі в проекті приєднаються мешканці 

найближчих до Кіровограда районних центрів, зокрема, Світловодська, 

Олександрії, Знам’янки, Новоукраїнки та Малої Виски); 

- уроках для школярів та студентів з метою ознайомлення з біографією 

Ернеста Хемінгуея у форматі рольової гри, коли один із учасників виконує 

роль письменника, а інший - журналіста, що дозволить учасникам заходу не 

тільки познайомитися з автором у нетрадиційному форматі, але й послужить 

мотивацією до прочитання його роману;  

- голосних читаннях твору; 

- переглядах фільмів «Прощавай, зброє!» англійською мовою; 

- опитуваннях з метою виявлення вражень про роман Ернеста 

Хемінгуея «Прощавай, зброє!»; 

- конкурсі студентського художнього перекладу уривків твору;  
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- конкурсі буктрейлерів за романом «Прощавай, зброє!»; 

- конкурсі учнівських та студентських есеїв за мотивами прочитаного; 

- конкурсі міні-вистав за мотивами роману "Прощавай, зброє!".  

Використання різних прийомів організації читання роману Ернеста 

Хемінгуея «Прощавай, зброє!» англійською, українською та російською 

мовами сприятиме, на нашу думку, підвищенню мотивації до читання та 

формування читацької культури молоді в Кіровоградському регіоні. І, як 

результат – збільшення кількості користувачів як у бібліотеці, в цілому, так і 

в ІРЦ «Вікно в Америку», зокрема. 

Задля успішного проведення Програми та заохочення до участі ми 

будемо дарувати книгу «Прощавай, зброє!» англійською та російською 

мовами. А всі учасники і переможці конкурсних програм отримають 

заохочувальні та фінальні призи. 

Програма читання «Кіровоградщина читає Хемінгуея» стала своєрідним 

продовженням відомої програми «Велике читання»/”Big Read” в США, 

започаткованої в 2006 році за ініціативи Національного фонду з культури 

США і запроваджується у співпраці з Інститутом музейних та бібліотечних 

служб. Ця програма покликана об’єднувати людей різних поколінь, які 

мешкають у великих містах чи малих містечках, пропонуючи кожному знову 

взяти в руки книгу, відкрити її, поринути в дивовижний світ художнього 



285 

 

слова, згадати своїх улюблених героїв та поділитися своїми враженнями в 

сім’ї, в колі друзів, у бібліотеці. Книги, які обираються для читання в рамках 

цієї програми, є класикою світової літератури, написані майстрами 

художнього слова та перекладені видатними перекладачами. 
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Бібліотечні події – 2014 

 

Кіровоградській ОУНБ ім.Д.І.Чижевського – 115! 

 

Олена Карпенко,  

Новини Кіровоградщини,  

2014, 20 лютого 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лютого обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського відсвяткувала своє 115-річчя. Вже понад століття 

закладу вдається підтримувати свій позитивний імідж та бути популярним 

серед мешканців міста, поєднувати високий рівень застосування 

Інформаційних технологій із гостинністю та чуйністю до своїх 

користувачів. 

Свято відкрила директор обласної бібліотеки, заслужений працівник 

культури України Олена Гаращенко. Згадуючи минуле, зазначила, що основні 

історичні віхи нашого закладу культури — це шлях від громадської - до 

державної, від міської - до обласної, від масової - до наукової, від бібліотеки 

імені Надії Крупської - до сучасної бібліотеки, що носить ім'я Дмитра 

Чижевського. На цьому просвітницькому шляху, крізь революції, війни й 

тоталітарне минуле, до незалежності й демократичного суспільства, колектив 

бібліотеки продовжував виконувати високу місію скарбниці духовності, знань і 
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досвіду людства. З теплотою та вдячністю керівник згадувала про ветеранів, з 

гордістю - про нинішніх працівників, завжди сповнених енергії і натхнення. 

Заступник директора департаменту культури, туризму та культурної 

спадщини Кіровоградської облдержадміністрації Людмила Тищенко зачитала 

вітання з нагоди 115-ї річниці заснування бібліотеки від міністра культури 

України Леоніда Новохатька та оголосила про нагородження колективу ОУНБ 

Почесною грамотою Міністерства культури України. 

Звучали святкові вітання, що надійшли від Української бібліотечної 

асоціації, директора Нижньосілезької Публічної бібліотеки ім. Т.Микульського, 

Бібліотеки української літератури (м. Москва), Ради Ленінського району в м. 

Кіровограді, письменника Григорія Гусейнова, поетеси Анни Баканової-

Подурець. 

Привітала колектив і колишній директор бібліотеки, заслужений 

працівник культури України Лідія Демещенко. А представники обласного 

художнього музею разом із побажаннями успіхів і творчої наснаги подарували 

до фонду бібліотеки книги. 

У святково вбраному читальному залі відкрито виставку «115 років разом 

з вами». В експозиції представлені документи відділів рідкісних та цінних 

видань, краєзнавства, власний творчий доробок бібліотеки, світлини, на яких 

оживає минуле закладу. Особливо цінною є унікальна частина, яка представляє 

історію бібліотеки в печатках і штампах. 

 

З НАГОДИ 115 РІЧНИЦІ БІБЛІОТЕКИ НАША НАЙБІЛЬША 

КНИГОЗБІРНЯ ОБЛАСТІ ОТРИМАЛА ЧИМАЛО ВІТАНЬ.  

Ось деякі з них: 

 

Все, что связано с Елисаветградом-Кировоградом, имеет для меня и всей 
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нашей семьи особое значение. В вашем городе — духовные истоки нашего 

рода. И если перечислять знаковьіе для семьи Тарковских места в Кировограде, 

нельзя пропустить и библиотеку имени Чижевского. Прежде всего потому, что 

первую библиотеку города, предтечу современной самой большой в области, 

посещали все елисаветградские Тарковские. А еще зто место, где состоялась 

много лет назад первая моя встреча с теми, кто интересовался жизнью и 

творчеством Надеждьы, Александра, Арсения, Андрея Тарковских. Потом зти 

встречи в библиотеке стали традицией моих визитов в ваш город, и каждьій раз 

они имели продолжение — в научньїх конференциях, проектах, книгах. А 

сколько интересньїх знакомств подарила библиотека! 

Поздравляю свою любимую библиотеку со 115-й ее годовщиной! Желаю 

всем ее замечательньїм сотрудникам успехов, здоровья, удач и радостей! 

Спасибо вам всем! 

Марина ТАРКОВСКАЯ 

Москва 

 

З нагоди 115-ї річниці Кіровоградської обласної наукової бібліотеки ім. 

Д.І.Чижевського надсилаємо вам, дорогі ювіляри, вітання та щирі побажання 

успіхів. 

Завдяки самовідданій роботі багатьох поколінь бібліотекарів — мудрих, 

активних і творчих — Кіровоградська обласна наукова бібліотека ім. 

Д.Чижевського нині є важливим центром інтелектуального та культурного 

життя, славиться цінними колекціями та інформаційними ресурсами, широким 

спектром освіти, а також ініціатив у галузі міжнародного співробітництва. 

У ювілейну річницю прийміть від польських друзів сердечні побажання 

подальших успіхів у популяризації книги, знань, інформації та читання, а також 

багатьох ідей і заходів з розвитку вашої бібліотеки. 

Ми бажаємо також гараздів організаторам і добробуту бібліотеці, щоб її 

працівники завжди відчували від своєї праці задоволення і радість, щастя, 

благополуччя в особистому житті. 

Від імені бібліотекарів з Вроцлава — Анджей ТИВЗ,  

директор Дольношльонської публічної бібліотеки ім. 

Т.Микульського у Вроцлаві 

 

 

У дев’ятому класі в середині шістдесятих років я мав звичку щосуботи 

приїздити до Кіровограда і в бібліотеці, що на розі вулиць Леніна і Декабристів, 

цілий день читати книжки. Там я відкрив для себе поезію Івана Драча, Василя 
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Симоненка та Валерія Юр’єва. А вже через кілька десятиліть в сучасні стіни 

наукової бібліотеки імені Чижевського мене привели пошуки книжок Аполлона 

Скальковського, Володимира Ястребова, Василя Никифорова. Водночас це 

було знайомство з тими працівниками, які мене зустріли у бібліотеці й радо 

допомагали зорієнтуватися у книжковому океані цієї чудової бібліотеки. 

Наступним відкриттям став відділ листування і, зокрема, творча самобутність 

Григорія Гнатюка, колекція якого зберігається у стінах закладу. 

Тож тепер кожну свою написану книжку неодмінно везу до бібліотеки 

імені Дмитра Чижевського, і для мене це найважливіший іспит — зустріч у цих 

стінах з вимогливою кіровоградською читацькою аудиторією. 

Колективу бібліотеки — процвітання, наснаги, творчих здобутків, 

усіляких гараздів у вашій нелегкій праці! 

З повагою Григорій ГУСЕЙНОВ, письменник, 

 лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка,  

секретар Національної спілки письменників України, головний 

редактор часопису „Кур’єр Кривбасу” 

 

 

Дивньй город мой, Кировоград, Центр музыки, центр науки. Прелесть 

парков твоих и оград, эти добрые, смелые руки... 

Дорогие наши друзья, работники библиотеки им. Д.Чижевского! От всей 

души поздравляем всех вас со 115-летием библиотеки, которая стала и для нас 

родньым домом! 

В течении многих лет мьі приезжаем на свою родную Кировоградщину с 

творческими отчетньыми концертами стало доброй традицией проводить наши 

концертыі в дружеском доме. Как правило, зто всегда очень теплый, 

радушньый прием не только зрителей, но и работников библиотеки. Концерты 

проходят на высоком уровне единения двух братских народов - России и 

Украиньы, ведь библиотека является большим центром дружбы всех народов, 

ее славньїй труд не пройдет мимо добрых сердец! Успехов вам, дорогие наши 

друзья!  

Творческая семья, победители межнационального конкурса в Москве 

(2013 г.) Анна Баканова-Подурец, позтесса, член Союза писателей 

Российкой Федерации, лауреат литературных премий и конкурсов, Ирина 

Арапова, лауреат международных конкурсов вокалистов, Олег и Катя 

Арапоы, лауреаты международньых конкурсов и фестивалей. 
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Від імені колективу Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва дозвольте привітати вас з прекрасним святом — 

115-річчям заснування Кіровоградської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д.І.Чижевського! 

Місце бібліотеки в культурному просторі країни залежить від освіченості 

та професіоналізму працівників - спеціалістів високої кваліфікації. Саме їх 

повсякденна робота
 
сприяє удосконаленню та розвитку діяльності книгоз6ірн

. 

Ваша праця, шановні колеги, націлена на те, щоб бібліоте ка відповідала 

вимогам XXI століття і щоб кожний читач міг знайти відповіді на питання, 

пов’язані з історією, філософією, наукою, культурою, минулим, сьогоденням та 

майбутнім. 

Від усього серця зичимо всім міцного здоров’я, особистого щастя, 

творчого натхнення, добра, миру та благополуччя, відчуття справжнього 

задоволення від своєї роботи і нових успіхів на ниві просвітницького служіння 

людям! 

За дорученням колективу - Н..Морозова,  

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва 
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Обласний конкурс “До висот Шевченкового слова” 

 
НАКАЗ  

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

  

від 02 вересня 2013 року  № 341 

 

  

 

м.Кіровоград 

 

Про проведення  

обласного конкурсу  

„До висот Шевченкового слова" 

 

На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року № 257 „Про 

додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка», розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 15 квітня 2011 року № 327-р "Про затвердження плану заходів з підготовки 

та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від 

дня його перепоховання" та з метою відзначення 200-річчя з дня народження 

поета, письменника, художника Т.Г. Шевченка на належному рівні, 

популяризації його творчості та заохочення до читання творів Т. Шевченка 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 2 вересня 2013 року по 31 березня 2014 року обласний 

конкурс на краще читання творів Тараса Шевченка „До висот Шевченкового 

слова", присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка (далі - 

Конкурс). 

2. Затвердити склад обласного організаційного комітету з проведення 

Конкурсу (додається). 

3. Затвердити склад обласного журі Конкурс (додається). 

4. Начальникам відділів (управлінь) культури і туризму 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів: 

до 9 вересня 2013 року утворити районні (міські) організаційні комітети з 

проведення Конкурсу; 
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з 9 вересня по 30 листопада 2013 року забезпечити проведення 

регіональних етапів Конкурсу; 

5. Комунальному закладу „Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.І.Чижевського" (Гаращенко О.М.): 

з 2 грудня 2013 року по 15 лютого 2014 року організувати проведення 

обласного етапу Конкурсу; 

представити повну інформацію щодо організації та проведення даного 

Конкурсу на веб-сайті бібліотеки. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації Тищенко Л.П.  

 

Заступник директора департаменту  

культури, туризму та культурної  

спадщини Кіровоградської  

обласної державної адміністрації  

 Н.А.Лісняк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини  

Кіровоградської обласної державної адміністрації 

15 липня 2013 року № 295 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс„До висот Шевченкового слова”,присвяченого 200-

річчю від дня народження Т.Г. Шевченка 

-  

І. Загальні положення 
1.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення Обласного 

конкурсу на краще читання творів Тараса Шевченка „До висот Шевченкового 

слова”, присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка (далі - Конкурс). 

1.2 Конкурс проводиться з 2 вересня 2013 року по 31 березня 2014 року з 

метою: 

- популяризації творчості поета, письменника, художника Тараса Шевченка, 

заохочення до читання його творів; 

- виявлення та підтримки талановитих авторів-початківців, у тому числі творчо 

обдарованих дітей;- залучення учасників конкурсу до творчої співпраці з 

професійними виконавцями; 

-виявлення кращих виконавців літературної спадщини Т.Г. Шевченка, творів 

сучасних авторів, авторської поезії; 

- підвищення виконавської майстерності читців-аматорів сцени. 

ІІ. Порядок проведення конкурсу 
2.1 До участі у Конкурсі запрошуються громадяни України, незалежно від 

освіти та віку.  

2.2. До конкурсної програми читців входить: 

твір Т.Г. Шевченка; 

твір патріотичної тематики; 

твір місцевого автора. 

2.3 Регламент виконання твору конкурсної програми до 10 хвилин. 

2.4 Конкурс проводиться у 2 етапи (регіональні, обласні): 

І етап: у бібліотеках області – з 9 вересня 2013 року по 30 листопада 2013 року 

– визначення одного переможця Конкурсу на рівні районів та міст обласного 

підпорядкування, подання анкети на переможця до обласного оргкомітету до 20 

листопада 2013 року за адресою: 25006 м. Кіровоград, вул. Велика 

Перспективна, 24, Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова 

бібліотека ім.Д.І. Чижевського»; 

ІІ етап: з 2 грудня 2013 року по 15 лютого 2014 року – проведення 2-х 

обласних оглядів Конкурсу з метою відбору переможців, поданих на обласний 

фінальний конкурс. 

ІІІ. Організаційний комітет конкурсу 
3.1 Організаторами Конкурсу є: 
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Департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації; 

Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського». 

 

3.2. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом директора 

департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської 

обласної державної адміністрації. 

IV. Журі конкурсу 

4.1. Учасників конкурсу оцінює журі. Рішення журі приймається на підставі 

відкритого голосування за більшістю голосів. Журі має повноваження 

визначити додаткові номінації, згідно з якими читці нагороджуються 

грамотами. На засіданнях журі ведеться протокол, в якому фіксується хід 

засідання, обговорення та результати голосування. Рішення журі є остаточним і 

перегляду не підлягає. 

4.2. Склад журі затверджується наказом директора департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної 

адміністрації. 

V. Критерії оцінювання виконавців 
5.1 Виступи учасників Конкурсу оцінюються за такими критеріями: 

- творчий задум та його втілення (добір репертуару); 

- рівень виконавської майстерності (дикція, вимова, емоційність); 

- мовна та сценічна культура (артистичність, поведінка на сцені, одяг). 

5.2 Виступ учасників оцінюється за 10-ти бальною системою. 

  

VI. Визначення переможців Конкурсу 
6.1 Визначення переможців Конкурсу: 1 – гран-прі, 3 – за I, II, III місця в трьох 

номінаціях, 1 – в номінації „Твір Т.Г. Шевченка”, 1 – в номінації „Твір 

патріотичної тематики”, 1 – в номінації „Твір місцевого автора”, 3 – 

заохочувальні призи за участь у фінальному Конкурсі. 

6.2 Переможці конкурсу нагороджуються дипломами департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини облдержадміністрації. 

6.3 Підсумки конкурсу „До висот Шевченкового слова” та нагородження 

учасників відбудеться у березні 2014 року в Кіровоградському академічному 

обласному українському музично-драматичному театрі ім. М.Л. 

Кропивницького на урочистостях, присвячених 200-річчю від дня народження 

Т.Г. Шевченка. 

6.4 Узагальнення та розповсюдження матеріалів обласного конкурсу 

проводиться Комунальним закладом «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського». 

 

VІІ. Фінансові умови 
7.1 Конкурс не є комерційним заходом. 
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7.2 Витрати на проведення І етапу Конкурсу, відрядження учасників для участі 

у ІІ етапі - фіналі здійснюються за рахунок коштів організацій, що 

відряджають. 

7.3 Витрати на проведення ІІ етапу Конкурсу здійснюються за рахунок 

кошторисних призначень на проведення централізованих заходів КТКВК 

110201 "Бібліотеки", передбачених за відповідними кодами економічної 

класифікації Комунальному закладу “Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського” на 2014 рік згідно кошторису на проведення конкурсу. 

  

  

Заступник директора  

департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини  

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

Л.П. Тищенко  

 

 

 

 



296 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ департаменту культури,  

туризму і культурної спадщини  

Кіровоградської  

обласної державної адміністрації  

02 вересня 2013 року № 341 

Склад обласного організаційного комітету з проведення обласного 

конкурсу на краще читання творів Тараса Шевченка „До висот 

Шевченкового слова", присвячений 200-річчю з дня народження  

Кобзаря 

Голова організаційного комітету  

Тищенко Людмила Петрівна - заступник директора департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини облдержадміністрації.  

Заступник голови організаційного комітету  

Гаращенко Олена Миколаївна - директор комунального закладу «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського».  

Члени організаційного комітету 

Приймак Світлана Вікторівна - завідуюча відділом соціокультурної 

діяльності коммунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського». 

Ткаченко Оксана Василівна - заступник директора з основної роботи 

комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. 

Чижевського». 

Ушакова Світлана Анатоліївна - завідуюча відділом 

мистецтв коммунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.І. Чижевського»  

Федорова Тетяна Юріївна - головний бібліотекар відділу обслуговування 

користувачів комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського».  

Циганкова Любов Олексіївна - завідуюча науково-методичним відділом 

коммунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. 

Чижевського».  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ департаменту культури,  

туризму та культурної спадщини  

Кіровоградської 

обласної державної адміністрації  

від 02 вересня 2013 року № 341 

Склад 

журі обласного конкурсу на краще читання творів Тараса Шевченка 

„До висот Шевченкового слова",  

присвячений 200-річчю з дня народження Кобзаря 

 Голова журі 

Клочек Григорій Дмитрович - доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри українськоїлітератури Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка (за згодою). 

Заступник голови журі 

Барабуля Микола Іванович - радник з питань культури Кіровоградського 

міського голови  

Гаращенко Олена Миколаївна - директор комунального закладу «Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського». 

Секретар журі 

Федорова Тетяна Юріївна - головний бібліотекар відділу обслуговування 

користувачів комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського». 

Члени журі 

Корнієць Валерій Петрович - літератор, член Кіровоградської обласної 

організації Конгресу літераторів України.  

Курман Євген Васильович - головний режисер Кіровоградського 

академічного українського музично-драматичного театру ім. 

М.Л.Кропивницького.  

Ткаченко Оксана Василівна - заступник директора з основної роботи 

комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І. Чижевського».  
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Царук Антоніна Петрівна - поетеса, член Національної спілки письменників 

України. 

Підсумки обласного конкурсу читців  

"До висот Шевченкового слова" 

До 200 – річчя від дня народження Тараса Шевченка з 2 вересня 2013 року 

розпочався обласний конкурс на краще читання творів „До висот 

Шевченкового слова”, присвячений пам’яті великого українського поета. 

Конкурс організований департаментом культури, туризму та культурної 

спадщини облдержадміністрації та обласною універсальною науковою 

бібліотекою ім. Д.І.Чижевського з метою популяризації творчості поета, 

письменника, художника Тараса Шевченка, заохочення до читання його творів; 

виявлення та підтримки талановитих авторів-початківців, у тому числі творчо 

обдарованих дітей; підвищення виконавської майстерності читців-аматорів 

сцени. 

Конкурс "До висот Шевченкового слова" проводився у бібліотеках області 

в два етапи. Перший етап – регіональний, на рівні районів та міст області були 

визначені переможці.  

Другий - проведення 2-х обласних оглядів для визначення переможців на 

обласному рівні. Перший огляд відбувся 25 січня 2014 року в обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського, де було визначено 

кращих читців у конкурсних номінаціях  

Фінальний етап конкурсу відбувся 4 березня 2014 року в Малій залі 

Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного 

театру ім.М.Л.Кропивницького. 

Це був відкритий публічний захід. В якості глядачів було запрошено 

викладачів та студентів ВНЗ, учнів гімназії імТ.Г.Шевченка, бібліотечних 

працівників, представників ЗМІ та усіх бажаючих, хто любить творчість 

Т.Шевченка. Кожен учасник конкурсу виступав в одній з трьох номінацій: 

«Твір Т.Г.Шевченка»; «Твір патріотичної тематики»; «Твір місцевого автора». 

Отже, переможцями Конкурсу стали учасники: 

У номінації «Твір Т.Г.Шевченка»: 

 І місце – Руссу Валерія (м.Кіровоград)  

 ІІ місце – Каларащук Євгеній (Олександрійський район)  

 ІІІ місце – Ратушняк Дарія (Олександрійський район)  

У номінації «Твір патріотичної тематики»: 

 І місце – Янкович Андрій (м.3нам’янка)  

 ІІ місце – Тараненко Тетяна (м.Кіровоград)  

У номінації «Твір місцевого автора»: 

 І місце – Хорхордіна Марина (м.Кіровоград) 

Гран-прі отримала Ноговіцина Ксенія (м.Кіровоград) за читання уривка з 

твору Т.Г.Шевченка «Лебедин».  
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Заохочувальними призами відзначено таких учасників фінального туру 

Конкурсу: 

 Покладюк Олену (Новомиргородський район)  

 Павелкову Ганну (Новоукраїнський район)  

 Крикун Олександру (м.Кіровоград)  

Усі фіналісти Конкурсу були нагороджені призами.  
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Історія Кіровоградщини у дзеркалі книги (1939-2013 рр.): 

регіональна науково-практична конференція, присвячена 75-

річчю утворення Кіровоградської області 

 

ІСТОРІЯ КРАЮ У ДЗЕРКАЛІ КНИГИ 

(до 75-річчя утворення Кіровоградської області) 

 

Тетяна Макарова, 

завідуюча відділом краєзнавства 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

2014 рік — ювілейний рік для Кіровоградщини: 10 січня 2014 року 

Кіровоградська область відзначала 75-річний ювілей з дня свого утворення.  

З нагоди ювілею області у відділі краєзнавства обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського відбулася регіональна науково-

практична конференція “Історія Кіровоградщини у дзеркалі книги (1939-2013 

рр.)”. 

Організатори конференції - відділ краєзнавства ОУНБ ім. Д.Чижевського 

та кафедра всесвітньої історії КДПУ ім.В.Винниченка. У своїх виступах 

науковці, аспіранти та студенти КДПУ ім.В.Винниченка, співробітники 

краєзнавчих музеїв, спеціалісти Державного архіву Кіровоградської області, 

краєзнавці розповідали про різні аспекти історії, становлення та розвитку 

регіону в цілому та окремих населених пунктів зокрема, а також про 

особливості економічного, соціального-політичного, культурного життя краю. 

Однією з дієвих форм краєзнавчої роботи є видання краєзнавчих 

бібліографічних покажчиків. 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”, презентація якого відбулася в 

рамках конференції.  

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). 
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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 даного напрямку та періодичні видання. Документи в межах 

кожного розділу згруповані в алфавітному порядку. 

В посібнику представлені книги, статті з періодичних видань 

(українською та російською мовами), присвячені історії та сучасному життю 

Кіровоградської області, її адміністративного центру, які були надруковані, 

переважно, в часи Незалежності України з фондів ОУНБ ім.Д.Чижевського, 

загальною кількістю 3222 документи. 

Опис окремих документів супроводжують короткі анотації, які мають 

роз`яснювальний характер.  

Доповнюють покажчик: вступне слово - стаття старшого наукового 

співробітника відділу історії обласного краєзнавчого музею К.В.Шляхового 

“Історія формування Кіровоградської області”, документи Державного архіву 

Кіровоградської 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 1939р.), 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. 

Також під час конференції була презентована книга “Стежинами пам`яті. 

З історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині”, автор-упорядник - методист 

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 

В.Сухомлинського. Л.А.Гайда. 

Змістовними були виступи доцента кафедри всесвітньої історії КДПУ 

ім.В.Винниченка Шевченка С. І. “Висвітлення історії області 1939-поч. 2000-х 

рр. у навчальних посібниках”; провідного спеціаліста відділу археографії і 

використання документів Державного архіву Кіровоградської області 

Колечкіна В. П. “Бойові дії авіації в період визволення Кіровоградщини в 
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мемуарній та історичній літературі”; директора Світловодського міського 

краєзнавчого музею Сєргєєва В. Ю. “Фотографії у книгах з історії 

Світловодська: досвід та перспективи”; краєзнавця Кротова О.І. “Методика 

визначення географічного центру України в публікаціях доби незалежності 

України”. 

Також до участі в конференції активно долучилися бібліотеки. Серед 

доповідачів - директор бібліотеки Кіровоградської льотної академії 

Національного авіаційного університету України Афанасьєва Л В. “Книги з 

історії створення Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного 

університету”; завідуюча відділом обслуговування бібліотеки Кіровоградського 

державного педагогічного університету ім.В.Винниченка Матвеєнко Т. В. - 

“Перлина степового краю в дзеркалі книги”; завідуюча відділом інформаційно-

бібліографічних послуг та краєзнавства обласної бібліотеки для юнацтва 

ім.О.Бойченка Гурба Л. В.- “Краєзнавчо-інформаційні ресурси бібліотеки. 

Лауреати обласної літературної премії ім.Є.Маланюка”; заступник директора з 

наукової роботи обласної бібліотеки для дітей ім. А.Гайдара Ліпей О. В. - 

“Новий погляд на знайому бібліотеку: екскурс в історію створення книги”.  
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Висвітлення історії Кіровоградщини 1939 – 2010 років у 

регіональних навчальних посібниках  

 

Сергій Шевченко,  

кандидат історичних наук,  

доцент кафедри всесвітньої історії  

КДПУ ім. В. Винниченка 

 

Протягом останніх близько 60-и років вийшли навчальні посібники з 

історії рідного краю для вчителів та учнів Кіровоградщини, в яких висвітлено, 

зокрема, розвиток області від її створення і, майже, до сьогодення. 

1955 р. кандидат історичних наук, доцент Кіровоградського 

держпедінституту (КДПІ) ім. О. Пушкіна М.Ю. Беркович підготував на 

допомогу вчителю посібник “Археологічні пам’ятки Кіровоградської області” 

[1]. До нього увійшла, зокрема, інформація про розкопки, проведені в регіоні 

після створення Кіровоградської області (О.П. Черниша – біля Володимирівки 

Підвисоцького р-ну, В.М. Даниленка – в урочищі Мельнична Круча біля 

с. Сабатинівки Ульяновського р-ну, О.І. Тереножкіна – біля ст. Хирівки 

Знам’янського р-ну та ін). Майже через 40 років започатковану М. Берковичем 

традицію продовжила кандидат історичних наук, доцент КДПУ 

ім. В. Винниченка Н.М. Бокій, подавши до колективного навчального посібника 

“До джерел історії рідного краю. З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.” [2] 

розділ про стародавні пам’ятки краю, у т. ч. - з відомостями про археологічне 

вивчення області в повоєнні десятиріччя. Саме тоді О.І. Тереножкін відкрив тут 

чорноліську культуру, Д.Я. Телегін досліджував пам’ятки середньостогівської 

культури біля с. Дереївки Онуфріївського району, у 50-х рр. активізувалась 

археологічна робота обласного краєзнавчого музею, наприкінці 70-х рр. – КДПІ 

ім. О. Пушкіна. Десять сезонів досліджувався скіфський могильник ІV ст. до 

н. е. в Світловодську, чотири – могильник білогрудівської та скіфської культур 

в с. Заломи Знам’янського р-ну. Виявлено поховання угрів рубежу Х – ХІ ст. із 

золотими й срібними прикрасами [2, с. 14–15]. 

До 60-річчя утворення Кіровоградської області було здійснено першу 

спробу компактного узагальнення історії цього періоду з навчальною метою в 

“Методичному віснику” обласного інституту удосконалення вчителів, 

адресованому педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних, 

позашкільних, професійно-технічних закладів у статті канд. іст. н., ст. 

викладача Кіровоградського держпедуніверситету (КДПУ) ім. В. Винниченка 

С. Шевченка “Кіровоградська область у 1939 – 1998 роках” [3, с. 13–34]. 
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 Зазначимо, що на початку матеріалу допущено помилку щодо складу 

новоутвореної області. Названо 31 район Кіровоградщини, в т. ч. - Долинський 

та Петрівський, передані з Дніпропетровської області, та Червонокам’янський – 

з Миколаївської. Насправді ж перші два райони передані з Миколаївщини, а 

Червонокам’янський виник лише 1945 р. [4, с. 184]. До області увійшли 

Кіровоград і 30 районів, що засвідчує текст Указу Президії Верховної Ради 

СРСР “Про утворення Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей у 

складі Української РСР” від 10.01.1939 р., вміщений укладачами “Вісника…” 

на його початку [5, с. 7]. У виданні привертає увагу і розробка уроку 

“Кіровоградщина партизанська” кл. керівника загальноосвітньої школи (ЗОШ) 

І–ІІІ ст. № 30 м. Кіровограда В. Іконоса [6, с. 91–96]. 

Друга спроба подачі матеріалу про весь період існування області 

датується 2001 р. Тоді вийшов перший загальнообласний з досліджуваного 

фаху навчальний посібник для шкіл Кіровоградщини І.А. Козир та 

С.І. Шевченка [7], де §§ 16–20 (“Кіровоградщина у роки Другої світової війни”, 

“Сільське господарство у другій половині 40 – 80-х років”, “Промисловість 

краю у другій половині 40 – 80-х років”, “Розвиток культури і освіти на 

Кіровоградщині у другій половині 40 – 80-х років”, “Кіровоградська область у 

1990 – 2001 рр.”) і, частково, 15 (“Наш край у 20-і – 30-і роки”), написані 

другим співавтором, охопили період з 1939 р. по рубіж ІІ – ІІІ тис. Подано 

запитання і завдання до уроків, загальний список літератури. У § 15 у складі 

новоутвореної області знову помилково названий Червонокам’янський р-н. 

Текст уроку про Кіровоградщину у роки незалежності України залишається 

таким єдиним і на поч. 2014 р. До назви публікації на зовнішній обкладинці 

вкралася помилка: “Кіровоградщини” замість “Кіровоградщини”. Наклад 

видання склав 300, а потім ще 500 примірників. 2007 р. Б. Кузик та 

В. Білошапка зазначать, що в цьому “першому навчальному посібнику з історії 

Кіровоградщини … наводяться й факти з історії Олександрівщини” [8, с. 86], 

що має свідчити про інтерес до видання і з боку краєзнавців. До 60-річчя 

визволення області від німецько-фашистських загарбників підготовлено на 

допомогу вчителю матеріал для використання в навчально-виховному процесі 

“Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни” С.І. Шевченка [9]. Його 

структура подана в хронологічному порядку: “Оборонно-масова робота в 1939 

– червні 1941 рр.”, “Край у перші тижні Великої Вітчизняної війни”, “Оборона 

області у липні – серпні 1941 р.”, “Окупаційний режим (серпень 1941 – 

березень 1944 рр.”, “Партизансько-підпільний рух у 1941 – 1943 рр.”, 

“Визволення Кіровоградщини (осінь 1943 – весна 1944 рр.)”, “Відбудова 

господарства області на завершальному етапі війни”, “Визволителі Європи”, 
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“Пам’ять про героїв живе”. До матеріалу виявили інтерес і бібліотекарі, його 

частину опубліковано, як передмову бібліографічного покажчика до 65-річчя 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні [10, с. 5–7]. 

2006 р. вийшов навчальний посібник районного масштабу “До цілющих 

джерел рідної землі. Наш край з найдавніших часів і до сьогодення” директора 

Інституту економічних стратегій (Москва), доктора економічних наук 

Б.М. Кузика та директора Олександрівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, учителя історії 

Л.І. Литвин [11]. Починаючи з 9-го (частково) і до останнього 12 §§ 

висвітлюється історія Олександрівського району 1939 – 2005 рр. До уроків 

додано завдання, запитання, хроніку основних подій, документи. Вміщено 

загальний список 42-х використаних авторами публікацій. Книга має краще 

поліграфічне оформлення з-поміж інших регіональних навчальних посібників з 

історії. У посібнику вказуються три варіанти його назви: на титульній 

обкладинці – “До цілющих джерел рідної землі. Олександрівщина з 

найдавніших часів до сьогодення”, на внутрішній обкладинці (с. 1) – “До 

цілющих джерел рідної землі. Наш край з найдавніших часів і до сьогодення. 

Навчальний посібник з історії рідного краю для учнів Олександрівщини”, у 

бібліографічному опису (с. 4) – “До цілющих джерел рідної землі. Наш край з 

найдавніших часів і до сьогодення. Навч. посібник”. В матеріалі про утворення 

області помилково вказано про включення 10.01.1939 р. до неї Долинського та 

Петрівського р-нів Дніпропетровщини, котрі, як свідчить поданий в додатку до 

цього уроку Указ Президії Верховної Ради СРСР, перейшли насправді до нашої 

області з Миколаївської. У публікації в посібнику указу про утворення області і 

в тексті уроків названо Єлизаветградський район [11, с. 108–109, 148, 155], хоча 

в офіційному передруку указу вказано – Єлизаветградківський [12]. Цікаво, що 

за рік до [13, с. 134] і через рік після [8, с. 156] виходу навчального посібника 

Б. Кузик уже в співавторстві з В. Білошапкою називає цей район саме 

Єлизаветградківським. Подібна ситуація спостерігається і щодо варіантів назви 

села Розумівка (в книгах Б. Кузика та В. Білошапки [13, с. 126] [8, с. 38, 72–73, 

83, 182–195, 294]) чи Розуміївка (посібник Б. Кузика та Л. Литвин [11, с. 134, 

136, 139, 167–168]). Після теми “Наш край у 1950 – 1970 роках” наступна 

називається “На теренах незалежності. Наш край наприкінці ХХ – початку 

ХХІ ст.”, не задекларувавши 80-і роки. Кращому засвоєнню матеріалу має 

сприяти виданий цими ж авторами того року комплекс контурних карт [14], в 

т. ч. “Україна у 1939 році”, “Діяльність партизанських загонів та рейд 

І.М. Наумова на території Олександрівського та сусідніх районів”, “Карта 

визволення Олександрівського району 2-м Українським фронтом”, “Визначні 

місця Олександрівщини”. 
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2012 р. вийшов другий після 2001 р. навчальний посібник для 

загальноосвітніх навчальних закладів області “Кіровоградщина. Історія рідного 

краю” [15] накладом 4 тис. примірників. 7 (і 2 частково) із загалом 31-го уроку 

висвітлюють 1939 – 1991 рр. Їх авторами стали І.Д. Петренко, В.В. Даценко, 

С.І. Шевченко та Л.А. Гайда. У § 23 вказується, що 10.01.1939 р. Кіровоград 

отримав теперішню назву, а 31 (12 з Миколаївщини, 10 з Одещини, 5 з 

Київщини, по 2 з Дніпропетровщини та Полтавщини) увійшов до новоствореної 

області. Насправді ж нову адміністративно-територіальну одиницю склали 

обласний центр і 30 районів (13 - з Миколаївської, 10 - з Одеської, 5 - з 

Київської і 2 - з Полтавської), про що йдеться в опублікованому у Москві [12] 

тексті відповідного указу. То ж, поки що в жодному навчальному посібнику з 

історії автори не передали точно зміст документу про утворення області. У 

тексті згаданого уроку зазначається, що під час численних реформ, які 

закінчилися 1965 р., думка та інтереси громадян не враховувались. За час 

адміністративних та економічних реформ зникли сотні населених пунктів. Із 

наведеного в наступному параграфі факту прибуття 1939 р. з Москви до 

Кіровограда трупи артистів, які стали основою новоствореного обласного 

державного російського драмтеатру ім. Кірова, можна дійти як до висновку, що 

в УРСР не було акторів, здатних до русифікації інгульської сцени й глядача, так 

і до того, що в столиці СРСР виявили зацікавленість і здійснили акцію 

русифікації у цій сфері культури. Про те ж, що подібних зусиль до розвитку 

українського театру в обласному центрі не докладалось, має свідчити 

наступний факт з цього уроку: обласний український драмтеатр 

ім. Кропивницького перед війною творив у райцентрівській Олександрії [15, 

с. 203]. 

У тексті уроку “Оборонні бої на Кіровоградщині влітку 1941 року” 

реалістично описується ситуація перших тижнів війни, евакуація. “Привчене за 

часів сталінських репресій до суворого централізму, місцеве керівництво не 

проявляло ініціативи, чекаючи вказівок зверху. В обстановці хаосу, безладдя та 

паніки не були евакуйовані діти-сироти” з трьох дитбудинків, 62 із 64-х 

машинно-тракторні станції, без вироку суду розстріляли 500 ув’язнених в 

Кіровограді. Йдеться про оборонні бої в районах Зеленої Брами та обласного 

центру. До роздумів має спонукати підбір фотографій: медсестра-захисниця 

міста на Інгулі, повалений пам’ятник Кірову на фоні окупантів, молодий 

фашист, діти біля руїн [15, с. 211–213]. У тексті уроку про окупацію області в 

1941 – 1944 рр., зокрема, йдеться про склад “української допоміжної поліції” 

(вороги радвлади, а також кримінальні, декласовані елементи, авантюристи), 

місця масових розстрілів євреїв, табори для військовополонених, яких, 
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порушуючи міжнародні конвенції, катували і знищували. Гітлерівські 

документи зафіксували, що доведені до відчаю бранці вдавалися до актів 

канібалізму. Створене нашвидкуруч комуністичне підпілля “стало легкою 

здобиччю фахівців із гітлерівських спецслужб” 1941 р. Лише в наступні роки 

було налагоджено радянську партизансько-підпільну діяльність. У краї 

з’явилися і нелегальні структури ОУН. У доповідній записці НКВС УРСР про 

становище на Кіровоградщині взимку 1941 – 1942 рр. йшлося: “окупанти 

розпочали розправу з бандерівцями і дали ясно зрозуміти українським 

націоналістам, що про “самостійність України” і мови не може бути”. У 

Кіровограді націоналісти в цей час друкували і поширювали антигітлерівські 

листівки, прокламації [15, с. 220]. Про дорогу ціну визволення йдеться у § 27. Із 

152155 загиблих і похованих осіб відомі імена лише третини. Після звільнення 

своїх населених пунктів багато мобілізованих чоловіків (до 60 років), не 

отримавши зброї, обмундирування, належної підготовки, гинули тут вже в 

першому бою. Колишні ж полонені та оточенці потрапляли до штрафних 

частин, де шансів вижити майже не було. Йдеться, що майже 40 тис. мешканців 

області насильно вивезли на каторжні роботи до Німеччини, а в § 26 – що понад 

50 тис. юнаків і дівчат були остарбайтерами [15, с. 216, 225]. Можливо, 

доцільно було б розділити число зменшення на селі худоби в результаті: а) 

радянської евакуації, б) під час окупації та уточнити: після визволення техніка 

й тварини а) направлялися чи б) поверталися з Росії до Кіровограда. У тексті 

вказаний Єлизаветградський район, хоча, насправді, тоді був 

Єлизаветградківський р-н. Привертає увагу факт: 5 млн. пуд. хліба, 1720 тис. 

пуд. картоплі, понад 243 тис. пуд. м’яса, внесених після визволення до фонду 

перемоги, “населення змогло накопичити в роки окупації” [15, с. 226].  

Розділ 6 має назву “Кіровоградщина в другій пол. ХХ ст.”, хоча перший 

його урок, насправді, переважно присвячений ІІ пол. 1940-х рр., тобто першій 

половині століття (таку ж розбіжність з назвою розділу мають хронологічні 

рамки більшості тексту 30-го уроку [15, с. 247]). Тут йдеться, зокрема, про 

наступний, тепер повоєнний, радянський голод, якого не було навіть за 

окупації. 1946 р. область мала здати державі зерна більше, ніж зібрала. У тексті 

29-го уроку підкреслено роль Кременчуцької ГЕС у розвитку промисловості 

регіону. Світловодський комбінат “Дніпроенергобудіндустрія” став головним 

постачальником в СРСР великих збірних залізобетонних конструкцій для 

спорудження гідро-теплових електростанцій. В Олександрії почав діяти перший 

в Радянському Союзі завод гірського воску (це захистило союзний ринок від 

імпорту вуглелужних реагентів та гірського воску), електромеханічний завод 

експортував продукцію до 30 країн світу. Кіровоградські сівалки отримали 
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вищі нагороди на Всесвітній виставці у Брюсселі. Цікаво, що майже в усіх 

колгоспах утримувалися пасіки. 1958 р. за сільськогосподарські досягнення 

область нагородили орденом Леніна. О. Гіталов став двічі Героєм 

Соціалістичної Праці [15, с. 239–241]. Можливо, матеріал дещо перенасичений 

фактами. Йдеться про відзначення релігійних свят всупереч атеїстичній 

ідеологізації. 30-й урок, по можливості, детально висвітлює розвиток культури і 

освіти в 1945 – 1991 рр. Підкреслено поступ у розвитку матеріально-технічної 

бази і мережі навчальних закладів. Приділено увагу музейній галузі, пресі 

регіону. Висвітлено розвиток провідних галузей мистецтва (живопис, 

хореографія, театр, архітектура). Підкреслено, що під час ремонту було 

втрачено автентичність музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького. 

До тексту вкралася помилка: архітектора Мандича названо Мездричем [15, 

с. 249]. Початок роботи обласного телебачення 1960 р., напевне, доцільніше 

було б пов’язати не з Київським телецентром, який діяв і раніше, а з початком 

роботи обласної телестудії, котра стала десятою в УРСР [16, с. 4]. Верхня (як 

уже йшлося, і нижня також: “1945” – “ІІ пол. ХХ ст.”) хронологічна межа теми 

(1991 р.) не співпадає з межею його останнього розділу (кінець 80-х рр.). У тексті 

уроку, названого “Від брежнєвського застою до проголошення незалежності 

України”, зокрема, йдеться про спорудження провідної в СРСР 

Олександрійської фабрики діаграмних виробів, випуск Кіровоградським 

заводом “Радій” перших пересувних телестанцій кольорового зображення, які 

обслуговували Олімпійські ігри 1980 р. В обласному центрі завод “Сегмент” 

виготовляв корпуси і браслети до перших в Радянському Союзі електронних 

годинників, завод “Червоний дзеркальник” став головним постачальником 

дзеркал зворотного вигляду для комплектації радянських вантажних 

автомобілів. В історії Олександрівського р-ну привертає увагу в першій 

половині 70-х рр. факт спорудження щороку по школі й дитсадку [15, с. 260–

261].  

У прикінцевих словах в посібнику доктора історичних наук, уродженки 

Кіровоградщини Н. Яковенко та авторського колективу йдеться, що опис 

сьогодення – це справа політологів та соціологів, історики ж досліджувати край 

у добу незалежності мають у майбутньому. Всупереч цьому до 6-го розділу 

посібника вміщено матеріал анонімного автора (авторів?) “Гордість і слава 

Кіровоградщини”, більший за обсягом за будь-який з текстів уроків. Тут 

йдеться не лише про здобутки області на рубежі тисячоліть, а й про сучасне 

(будівництво м’ясо-молочного комплексу на Олександрійщині) і про майбутнє 

(перспективи виробництва титанової сировини на Новомиргородщині). 

Відзначено реалізацію експортних можливостей підприємств “Червона зірка”, 
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“Гідросила”, “Зорянка”. Названо кращих вчителів України, які працюють в 

області. Йдеться про внесок краян у розвиток медицини, культури, спорту, 

інших галузей. Інформацію про більшість згаданих вихідців з факультету 

філології Кіровоградського педагогічного вишу [15, с. 276] доцільніше було б 

перенести до радянського періоду в текст 30-го уроку. Помилково названо в їх 

переліку поета В. Юр’єва, який, насправді, закінчив факультет фізвиховання. 

Неточно названо міжнародний Крітський коридор № 9: Гельсінкі – Санкт-

Петербург – Київ – Одеса, який проходить через Кіровоградщину. У виданні до 

70-річчя області вказано: Гельсінкі – Санкт-Петербург – Мінськ (Москва) – 

Київ – Кишинів (Одеса). – Димитровград – Александрополіс [17, с. 110]. 

Видання добре ілюстроване. Хоча деякі фотографії не відповідають 

тексту, хронології уроків чи, навіть, підписам під ними. Так, до уроку 

“Кіровоградщина повоєнна” (розділ “Кіровоградщина в ІІ половині ХХ ст.”) 

увійшло фото “Гайворонське залізничне ЧК 1926 р.” [15, с. 233]. До світлини з 

підписом “Демонстрація трудящих у Кіровограді. 1939 р.” вкраплено двічі 

різним шрифтом напис “Єлисаветград”, те ж зроблено й на фото 8 січня 1944 р. 

(день визволення Кіровограда) [15, с. с. 196, 222], хоча, насправді, імперська 

назва була знята з міста ще 1924 р. Мають сприяти вивченню текстів, 

поглибити знання запитання, творчі завдання, списки літератури, додатки. В 

останніх доцільно було б вказати №№ фонду, опису, справи й аркушу архівних 

документів. Список “Для допитливих” з теми “Кіровоградщина під 

окупацією…” міг бути доповнений збірником спогадів “OST – тавро неволі” 

[18]. Відсутній єдиний підхід щодо мови публікації документів. Так, до 25-го 

уроку документи з архіву Міноборони Росії перекладені українською, а 

опублікована в збірнику 1959 р. телеграма наведена російською. Тут же 

фрагмент щоденника Поліщука подано українською, а до уроку № 27 – 

російською [15, с. 214–215, 228]. Не представлені жодним документом понад 46 

років розвитку культури та освіти (урок 30), можливо, тут міг би бути ширшим 

і список літератури. До 31-го уроку автор подав у додаток результати 

останнього перепису населення СРСР 1989 р. по етнічному складу 

Кіровоградщини. Але без узгодження з ним замість етнонімів (українці, 

росіяни, молдавани, білоруси, євреї та ін.) у посібнику опублікували кругловиде 

зображення символіки прапорів майбутніх (уже в 1990-х рр.) незалежних 

України, Росії, Молдови, Білорусі, яких на час перепису ще не було, та Ізраїлю 

[15, с. 265], хоча його громадяни 1989 р. на Кіровоградщині не мешкали. Такий 

факт спотворення регіональної, національної і зарубіжної історії створює 

труднощі при вивченні радянської минувшини краю учнями. Напевне, окремі 

слова, вирази потребують редагування чи перекладу (с. 192: жителів – 



311 

 

громадян, с. 211: обстановка – стан, с. 223, 226: чоловік – осіб, с. 226: накопити 

– нагромадити, зібрати, зконцентрувати, с. 230: пригірщ – пригорща, с. 231: 

будь-що виконання – виконання будь-якою ціною, с. 232: тюрми – в’язниці, 

початки качанів – молоді качани, с. 277: гладь ріки – гладінь ріки). На жаль, 

картина закордонного автора, вміщена на обкладинці видання, не має жодного 

відношення до Кіровоградщини чи й української регіоналістики загалом. 

Зазначимо, що вже через кілька тижнів після презентації посібника рецензією 

на нього в пресі першим відгукнувся історик-краєзнавець Ю. Матівос, 

звернувши увагу на деякі вищевказані моменти [19]. 

Навчальні, навчально-методичні посібники, статті з історії 

Кіровоградщини побачили світ в добу незалежності України. Цьому сприяв 

інтерес до регіональної минувшини як до складової національної історії. 

Авторами цих публікацій, як правило, є кандидати історичних наук, 

випускники історичних факультетів класичних університетів чи 

Кіровоградського педагогічного вишу. До них не залучаються філологи, 

географи, фізики, журналісти та ін. аматори історичного краєзнавства. Це 

сприяє меншому числу помилок в навчальних посібниках, порівняно з іншими 

публікаціями. Водночас, окремі згадані неточності, спотворення щодо 

посібника 2012 р. (зокрема, часове неспівпадання текстів уроків, сюжетів 

фотографій та підписів під ними, оформлення деяких додатків) свідчать все ж 

про деяку причетність до видання нефахівців. У цих випадках обов’язок 

додаткових пояснень, звісно, ляже вже на вчителя. Апробація матеріалу дасть 

можливість сформувати пропозиції до нових видань у перспективі. Загалом же, 

згадані в цій статті та інші публікації, дають можливість для навчальної та 

виховної роботи з молодим поколінням Кіровоградщини. Вони можуть 

використовуватися і краєзнавцями, широким колом громадин, які цікавляться 

історією Кіровоградщини. 
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Бойові дії радянської та німецької авіації під Кіровоградом у 

1944 р. в історичній та мемуарній літературі 

 

Вадим Колєчкін, провідний 

науковий співробітник відділу 

археографії та використання 

документів Державного архіву 

Кіровоградської області 

 

Історія Кіровоградщини цікава не тільки тими визначними особами, які 

народилися на території краю, але й тими, які під час певних історичних подій 

потрапили у поле зору краєзнавців. Одним з таких епізодів є участь авіаційних 

підрозділів у визволенні Кіровоградщини від німецько-фашистських окупантів 

у 1944 р. Під час бойових дій з обох боків брали участь повітряні бійці, які 

залишили слід у світовій історії. Зокрема у боях брали участь 5 з 60 радянських 

асів, що мали понад 40 офіційних перемог, у тому числі кращі з кращих – 

І.Кожедуб, К.Євстигнєєв, М.Гулаєв, бойовий рахунок яких сягнув за 50 збитих 

літаків. З німецького боку можна згадати кращого німецького пілота - 

винищувача Еріха Хартманна (319 офіційних перемог), його командира – 

третього за бойовим рахунком німецького винищувача Гюнтера Ралля (273 

перемоги), кращого пілота-пікірувальника Ганса-Ульріха Руделя.  

Кіровоградська операція згадується у спеціалізованій праці колективу 

авторів (Алабін, Амплєєв, Банов та ін.) «Советские Военно-Воздушные Силы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В цьому розділі в загальних 

рисах описані дії радянської авіації у 8 із 12-ти фронтових наступальних 

операцій на Правобережній Україні. В книзі дані загальні відомості про 

чисельність радянської та німецької авіації на Україні, достатньо докладно 

описане оперативне застосування радянських повітряних армій, загальні 

результати їх дій. Для ілюстрації особливостей тактики і демонстрації переваги 

радянських ВПС подані поодинокі приклади із практики окремих 

винищувальних, штурмових та бомбардувальних підрозділів радянських ВПС . 

На жаль, розділ відносно короткий і надто загальний (наприклад, на одну 

Кримську наступальну операцію відведений також цілий розділ обсягом 12 

сторінок – лише в 1,5 рази менше ніж на 10 подібних операцій на 

Правобережжі). 

Серед спеціальних робіт, насамперед, можна назвати серію праць, 

присвячених повітряним арміям, що брали участь в бойових діях на 

Правобережній Україні. Це книга Давтяна С.М. «Пятая воздушная», Губіна Б.А. 
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та Кисельова В.А. «Восьмая воздушная», колективні праці: «17-я воздушная в 

боях от Сталинграда до Вены», «2-я воздушная армия в боях за Родину». Ці 

роботи присвячені бойовим діям окремих повітряних армій. В тому числі 

розповідається про підтримку наступу на Правобережжі.  

Розділ, присвячений Кіровоградській операції, присутній у книзі 

С.Давтяна «Пятая воздушная». Праця Давтяна детально описує бойові дії армії 

майже щоденно. В якості прикладів повідомляється кількість бойових літако-

вильотів за той чи інший період, результати бойової роботи радянських пілотів. 

Праця насичена загальними описами бойових вильотів пілотів різних полків та 

дивізій тощо. Докладно змальована участь армії в Кіровоградській та Корсунь-

Шевченківській операціях. В той же час відверто замовчуються втрати 

радянської авіації в боях під Кіровоградом. В книзі згадані лише 24 літаки, які 

були достовірно збиті німецькими винищувачами, в той час як реальні бойові 

втрати армії складали 22 винищувачі та 2 бомбардувальники, збиті ворожою 

авіацією, 26 штурмовиків, котрі не повернулися з бойових завдань, 9 літаків, 

збиті ворожими зенітками. Практично не згадуються невдалі для радянської 

авіації епізоди повітряної боротьби, зокрема повітряний бій 26.02.1944, в якому 

група німецьких асів розгромила повітряний патруль 7-го винищувального 

авіакорпусу. Тому, незважаючи на загально вдалу структуру книжки, вона не 

може служити достатньо об’єктивним джерелом інформації. 

Багато деталей, що доповнюють наукові роботи і насичують їх емоційно, 

подано в мемуарній літературі. Спогади учасників бойових дій, авіаційних 

командирів дозволяють зануритися в атмосферу бойових дій, відносин між 

командуванням та рядовими пілотами, відчути напругу бойових поєдинків і 

дають краще розуміння багатьох мотивів, що спонукали командування та 

рядових пілотів на ті чи інші дії. Серед великого переліку мемуарної літератури 

слід виділити радянські видання - книги колишнього начальника оперативного 

відділу 5-ї повітряної армії генерала авіації Гречко С.Н. «Решения принимались 

на земле», радянських асів Кожедуба І.М. «Служу Родине!» та «Верность 

Отчизне», Євстигнєєва К.А. «Стальная эскадрилья», Кожевнікова А.Л. 

«Стартует мужество», Шевчука В.М. «Командир атакует первым» та багатьох 

інших. Пострадянські видання представлені мемуарами радянських асів-

винищувачів: Ф.Архіпенко «Я начал войну на «чайке», А.Якименко «Прикрой, 

атакую!», Є.Маріїнського «Я дрался на «Аэрокобре», пілота-бомбардувальника 

М.Гапейонка «Хроники пикирующих бомбардировщиков».  

На жаль, усі радянські мемуарні та історичні праці страждають кількома 

суттєвими вадами: 
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- в них практично не відображені дії німецького 

авіаційного командування. 

- Практично неможливо судити про німецьке авіаційне 

угрупування (з яких частин складалося, які завдання виконувало, 

які були результати бойових дій). 

- Неможливо судити про реальний рівень втрат, як 

радянської, так і німецької авіації (дані про радянські втрати 

замовчуються, німецькі втрати подані за радянськими, скоріш за 

все перебільшеними, даними). 

 Таким чином скласти повну картину тільки на основі радянських джерел 

- практично неможливо. Серед західноєвропейських досліджень, в різні роки 

вийшли роботи Фаста та Б.Барбаса, присвячені 52-й ескадрі винищувачів, 

Адерса та Хольда – присвячена 51-й ескадрі винищувачів, Діеріха (55-й ескадрі 

бомбардувальників), Бруттінга ( кращим німецьким бомбардувальникам), 

Джона Уілла ( асам «мессершміттів-109» та «фокке-вульфів 190 на Східному 

фронті)» та багато інших. 

 Західнонімецький історик Фойхтер та східнонімецький історик Грьолер 

випустили книжки, присвячені загальній історії повітряної війни. Німецькою та 

англійською мовами були надруковані спогади багатьох провідних німецьких 

командирів та пілотів - Г.Баркхорна, Г.-У.Рюделя, Г.Ралля, А.Галланда, 

Г.Бухнера та інших.  

З цих на українську мову не переведено жодної праці, а на російську - 

лише книжка американських журналістів Толівера та Констебла про кращого 

німецького пілота - винищувача Е.Хартманна та мемуари кращого німецького 

пілота - пікірувальника Г.-У.Руделя. Перша з двох книжок носить відверто 

тенденційний характер: вона була написана в період “холодної війни”. Це само 

по собі передбачає її необ’єктивність. До того ж її писали не історики, а 

журналісти на основі спогадів самого Хартмана та його листів до нареченої, а 

це обумовило надмірну емоційність та сенсаційність. Крім того, і в цій книжці 

боям в січні-лютому 1944 р. приділяється дуже мало уваги, хоча в цей період 

Хартманн заявив про знищення більш ніж 50 радянських літаків. У той же час 

наводяться недостовірні дані, взяті зі спогадів самого Хартманна, зокрема 

епізод від 17.01.1944 р., коли німецький пілот начебто однією чергою збив 4 

радянські штурмовики, хоча за німецькими ж джерелами у цей день він 

офіційно заявив про знищення 5 Ла-5 та 2 Пе-2.  

Спогади Руделя викликають дивне враження, ніби всі події війни 

оберталися навколо особи самого німецького пілота та його найближчого 
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оточення. Крім того, Руделю притаманна дуже цікава риса багатьох німецьких 

мемуаристів: події першої половини війни змальовуються німецьким 

штурмовиком ледве не щоденно, з багатьма підробицями і цікавими 

спостереженнями. Але, у міру наближення до розповіді про заключний кінець 

війни, характер спогадів стає все більш загальним, а хронологія подій стає 

помісячною або, навіть, трьохмісячною.  

В розділах, присвячених подіям на Правобережжі, увагу викликає, 

насамперед, безпосереднє враження мемуариста від радянського танкового 

рейду на Малу Виску 9-10.01.1944, а також цікаві спостереження щодо 

ставлення німецьких авіаторів до потреб наземних військ, оцінка Руделем дій 

німецьких винищувачів тощо. В той же час Рудель не згадує ні втрат ескадри, 

які були досить значними (зокрема група 3-я група 2-ї штурмової ескадри, якою 

командував мемуарист, зазнала найбільших втрат серед підрозділів ескадри, 

практично повністю оновивши парк літаків), ні відступу з-під Кіровограду та 

втрати Миронівсько-Звенигородського виступу. Навпаки, з мемуарів німецького 

пілота складається враження про те, що Вермахт і Люфтваффе вели в цей період 

тільки успішні бойові дії.  

Загальне враження про інші дослідження і мемуари можна скласти з 

книжок російського «дослідника» історії Люфтваффе Михайла Зефірова і 

збірник «Чёртова дюжина асов Люфтваффе» (упорядники – Обухович В.О, 

Кульбака С.П.). За період 1999-2004 Земфіровим були видані чотири “твори”, 

присвячені асам Люфтваффе, відповідно, винищувальної, нічної 

винищувальної, штурмової та бомбардувальної авіації. Вказані книжки є 

простими компіляціями уривків з книжок західноєвропейських дослідників та 

інформації з мережі Internet в авторському перекладі на російську мову. 

Причому, при співставленні тексту книжок та текстів з Internet з’ясовується 

відсутність жодних спроб відредагувати матеріал, а тим більше - перевірити 

його за радянськими джерелами і літературою. Аналізуючи текст, можна 

зробити висновок, що загальний тон та масив інформації, що переважає в 

західних виданнях майже не змінився з часів “холодної війни” між СРСР та 

США і фактично продовжується повторення пропагандистських штампів того 

часу без найменшої спроби врахувати матеріали російських архівів і останніх 

російських публікацій на відповідну тематику. Виняток становить сумісна 

праця норвезького дослідника Кристера Бергстрьома “Red Star – Black Cross”, 

яку він пише разом з кількома російськими дослідниками, але на даний момент 

праця ще не доведена до періоду визволення Правобережної України. 

Література та архівні документи: 
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 Враховуючи, що за значний час існування Кіровоградської області не 

було ніяких досліджень з вищезазначеної теми, доцільним і корисним було б 

висвітлити ступінь дослідження і вивчення історії підпільно-партизанської 

боротьби на території краю, підсумувати науковий доробок, напрацювання 

краєзнавців, істориків. 

 Перший короткий огляд результатів підпільно-партизанської боротьби на 

Кіровоградщини зробив у своїй статті секретар підпільного обкому партії, 

командир об’єднаних партизанських загонів М.М. Скирда [1]. Окрім опису 

участі партизан у визволенні Знам’янського району, він вказав фантастичні 

підсумки бойової діяльності кіровоградських партизан, назвавши їх «светочами 

большевистской правды»: «Кости 7-ми тысяч гитлеровских солдат, 313 

офицеров и 16 генералов гниют на полях и в лесах Кировоградщины. 1700 

гитлеровцев на память о встречах с партизанами унесли в своих телах 

партизанские пули», а також результати диверсій на залізницях - теж у цифрах, 

причому останні нічим не підтверджені [1, с.47].  

 Кандидатську дисертацію викладача кафедри марксизму-ленінізму КДУ 

ім. Т.Г.Шевченка, учасника підпілля Г.І. Берези можна вважати однією з 

перших спроб дослідити історію підпільно-партизанського руху в рамках 

області [2].  

 Героїчним подвигам кіровоградських комсомольців приділено окрему 

увагу в досліджені Віталія Яценка[5]. 

 З другої половини 50-х рр. починають виходити узагальнюючі праці з 

історії партизанського руху на території УРСР, які, зрозуміло, не могли не 

розкрити руху Опору на Кіровоградщині [3;4;6]. Варто відмітити, що підпільно-

партизанська боротьба на Кіровоградщині посідає, навіть, не другорядне місце 

в зазначених книгах, а третьорядне, хоча в узагальнюючих працях 70-80-х рр. 

висвітлюється порівняно ширше, ніж в попередніх [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Загальними рисами цих робіт є вибірковість фактажу, «перетягування-

затягування» фактів, вузькість джерельної бази, часткова наявність посилань, 

або їх повна відсутність, описовий характер, компілятивність, агітаційно-

пропагандистська спрямованість. Науковість обмежується лише зовнішніми 
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ознаками. Підпільно-партизанська боротьба на Кіровоградщині вирізняється 

однобокістю трактувань, спеціально зображується в одних і тих самих фактах, 

які відображають боротьбу найбільш яскраво, але ж залишають багато великих 

прогалин. Автори використовують в більшості випадків одній й тіж документи, 

наприклад, із збірника «Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941 

–1945 рр…» (1965), або роботи кіровоградських дослідників (про них нижче). 

Це призводить до відсутності якої-небудь новизни. Але в цьому відношенні, 

звісно, є деякі винятки.  

 Наприклад, колектив авторів трьохтомника «Украинская ССР в ВОв 

Советского Союза» відмічають, що комплектування підпілля в області йшло в 

сприятливих умовах, успіхи партійних органів області щодо створення підпілля 

у порівнянні з деякими іншими областями республіки, сприятливі умови, в яких 

знаходився Кіровоградський обком (разом з Чернігівським, Полтавським, 

Сумським), тому що володів «завчасно заготовленою базою продовольства, 

озброєнням, матеріально-технічних засобів для політичної роботи» (це не 

відзначали попередні дослідники), і, відповідно, «зміг швидко налагодити 

мережу підпілля і планомірно керувати нею» (знову без посилань на джерело і 

знову наголос на зусилля партійних органів) [8, т.1, с. 293, 298, 303]. До речі, 

трьохтомник містить декілька рідкісних фотографій кіровоградських партизан. 

 Володимир Кучер в монографії «Бойова діяльність антифашистського 

підпілля на Україні» писав про те, що на території Кіровоградщини, в 

Знам’янських лісах перебувала Миколаївська підпільна організація «Центр» на 

чолі з П.А. Комковим, яка сюди прийшла з Херсона (тікала, внаслідок 

«чисток»). Тут же П. Комкова внаслідок зради схопили і розстріляли [10, с.212-

213]. Також висвітлюється підпільно-партизанська боротьба (наприклад, 

партизанські загони «Південний», «Прибужець» «Буревісник») в тих районах 

сучасної Кіровоградської області, які тоді входили до Одеської обл. [10, с.127-

128]. 

 Монографія Миколи Старожилова, хоча ніякою новизною не 

вирізняється, але містить пару порівняльних таблиць про чисельний склад 

підпілля по всіх областях УРСР, мережу підпільних партійних організацій (на 

вересень 1942 р.)[11, с.22-24]. Так, Миколаївське, Запорізьке, Одеське підпілля 

виявилося за даними Партійного архіву Інституту історії партії при ЦК КПУ 

значно чисельнішим, ніж Кіровоградське (хоча частка лісової місцевості тієї ж 

Миколаївської чи Запорізької областей мізерна в порівнянні з Кіровоградською, 

що зараз, що на 1942 р.).  

 На початку періоду «перебудови» вийшов фундаментальний двотомник 

(знову-таки узагальнюючий) провідних дослідників у цій сфері – В. Нем’ятого, 
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В. Кучера, Д.Григоровича, А.Кентія та ін. «Народная война в тылу фашистских 

оккупантов на Украине» [14]. Ніяких зрушень не було здійснено по 

відношенню до історії підпільно-партизанської боротьби на Кіровоградщині, 

тільки ще чіткіше поставлений був наголос на організаційних зусиллях 

партійних органів по створенню підпілля на території області [14, кн.1, с. 53-

54]. Велика кількість наукових праць виходила в радянський час, але вони, в 

нашому випадку, за великим рахунком, позбавлені новизни, тому їх залишено 

поза увагою. 

 Підвищена увага до підпільно-партизанського руху в радянську добу 

пояснюється ідеологічними міркуваннями. Зокрема, дана тема була 

використана як черговий привід прославити Компартію, комсомол, їх зусилля, 

героїзм і патріотизм, обґрунтувати керівну роль партії у партизанській 

боротьбі, внесок партійного підпілля у вигнанні окупантів і т.д.  

 Не втратила популярності і на сьогодні досить змістовна стаття М. 

Скирди та І.Пархоменка «Они сражались с фашизмом» (в даному випадку – це 

показник того, що тема підпільно-партизанської боротьби на Кіровоградщині 

належним чином не досліджена і не досліджується серйозно) [15]. Стаття 

переважно написана на основі фондів ПАКО І ДАКО, спогадів М.Скирди. Але 

потрібно зауважити, що багато яких фактів із статті не підкріплено джерелом, 

це ще не означає, що це спогади М.Скирди, тому що не можливо згадувати ті 

події, в яких останній безпосередньої чи опосередкованої участі не брав (і 

брати навіть не міг). Тим не менше, стаття, порівняно з іншими попередніми 

працями, широко висвітлює партійне підпілля (саме боротьбу підпільно-

диверсійних організацій і підпільних груп, в меншій мірі партизанський рух). 

 Найбільший слід в дослідженні історії підпільно-партизанської боротьби 

на Кіровоградщині залишено спеціалістом в цьому напрямі – Дмитром 

Миколайовичем Клюєнком (працював в Єлизаветградківському райкомах 

комсомолу та КПУ, в Олександрівському райкомі, Кіровоградському обкомі 

КПУ) [16;17;18;19;20]. Він захистив кандидатську дисертацію 

«Коммунистическое подполье и партизанское движение на Кировоградщине в 

годы ВОв (август 1941- март 1944 гг.)(1972). Робота «Гартовані партією (на рос. 

«Закаленные партией») на сьогоднішній день є найповнішим дослідженням 

історії підпільно-партизанського руху на території краю [17]. Окрім власне 

викладу радянської підпільно-партизанської боротьби, яка займає, безумовно, 

центральне місце в книзі, автор вмістив розділи, в яких подана інформація про 

німецький окупаційний режим, політику окупаційної влади і її злочини, 

нестерпні умови, в які був поставлений радянський народ, напевно, задля того, 

щоб обґрунтувати передумови і причини партизанської боротьби і черговий раз 
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розпалити ненависть читачів до загарбників і колабораціоністів (цей 

ідеологічний момент займав важливе значення у радянській пропаганді і 

пронизує більшість досліджень). Стиль викладу – художньо-публіцистичний. У 

порівнянні зі статтею «Они сражались с фашизмом», де наголос стоїть на 

підпільній боротьбі, то тут вже рівномірно приділена увага, як підпільній 

боротьбі, так і партизанській (яка до цього, в меншій мірі висвітлювалася в 

попередніх дослідженнях).  

 Д. Клюєнко в цій книзі намагається охопити і дослідити всю підпільно-

партизанську боротьбу не тільки в тих населених пунктах районів, які входили 

до складу Кіровоградської обл. станом на січень 1939 р., а й в колишніх 

районах Одеської обл., що, в принципі, вдалося. Дмитром Миколайовичем було 

введено в науковий обіг чи не найбільшу кількість джерел з підпільно-

партизанського руху на Кіровоградщині. В основному – це фонди ПАКО, 

ДАКО, ПА ІІП ЦК КПУ. Але, знову-таки, якщо бути уважним, то можна 

побачити безліч разів відсутність посилань, що з одного боку, применшує 

рівень науковості дослідження, а з іншого - фактично, відкриває шлях для 

авторських безвідповідальних домислів. 

 Манера викладу діяльності підпільних організацій, партизанських загонів 

стандартна, одноманітна, що є типовим для всіх радянських істориків, як і 

відсутність простого аналізу подій і тієї джерельної бази, яку вони 

використовують. Автор часто намагається купою чисел зробити ефект 

результативності, бойової активності партизанського руху. Між іншим, та купа 

чисел базується у більшості випадків на приписках, які в радянську добу були 

звичайним явищем, нормою. Про ефективність цієї партизанської боротьби з 

воєнно-стратегічної точки зору взагалі мова не йшла (!).  

 Партизанська боротьба є найбільш корисною тоді, коли вона 

здійснюється в інтересах регулярної армії. З огляду на це, доречним буде 

умовно виділити напрямок в дослідженні історії підпільно-партизанської 

боротьби, який заслуговує окремої уваги – підпільно-партизанський рух на 

етапі звільнення Червоною Армією Кіровоградщини, або взаємодія частин ЧА з 

кіровоградськими партизанами та підпільниками [1, с.47-50; 4, с.492; 7, с.86-88; 

9, с.103-115; 17, с.87-100; 18; 20, с.74-78, 96-97; 21; 22, с.52-54].  

Слід відзначити, що спільною рисою викладу всіх перелічених авторів є 

тенденційність у розкритті бойової взаємодії партизан з частинами ЧА. 

Історики відображають, майже в повній мірі, взаємодію партизан з армією при 

звільненні тільки Знам’янського р-ну і райцентру (в меншій мірі, звільнення 

частин Олександрівського, Олександрійського і Чигиринського р-нів), про 

участь партизан і підпільників інших районів чомусь взагалі замовчується. 
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Взаємодія партизан з частинами ЧА на прикладі звільнення Знам’янського р-ну 

є зразковою та показовою, тому вона так широко висвітлена, при цьому 

дослідники використовують різні архівні фонди (місцеві, ПА ІІП ЦК КПУ, 

Архів Комісії з історії Вітчизняної війни АН УРСР тощо), але інтерпретація цих 

подій майже однакова. При визволенні Кіровограда теж зафіксована участь 

підпільно-диверсійної організації ім. К.Є.Ворошилова, проте в набагато 

скромніших масштабах [18,с.97;19, с.100]. Артеменко І.Т. у статті «Боротьба за 

визволення Кіровоградщини від німецько-фашистських загарбників у вересні 

1943 p. – березні 1944 p.» (УІЖ, 1968, № 9) не згадав і слова про підпільників 

Кіровограда, не дивлячись на те, що визволенню обласного центру приділено 

основну увагу. 

 В добу незалежності, у зв’язку з ослабленням ідеологічного тиску, 

втратою монополії марксизму-ленінізму в науці як методологічної основи, 

доступу до нормальних джерел, стали виходити більш якісні дослідження з 

історії радянського підпільно-партизанського руху, але переосмислення всієї 

історії цього руху відбувається дуже повільно. В нових дослідженнях з історії 

радянського партизанського руху на Україні та Кіровоградщині ще менше 

стало приділятися уваги, як і самому рухові, однак прогрес простежується. 

 2001 р. вийшло змістовне науково-довідкове видання «Україна 

партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941–

1945 рр.)», яке підготовлене на базі архівних документів із фондів радянського 

партизанського руху Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України [23]. Можна знайти короткі довідки про всі партизанські загони і 

групи, підпільно-диверсійні організації, які діяли на території Кіровоградщини 

в роки війни [23, с.185-194]. Довідник доповнює і розширює ті довідки, які 

містяться в збірнику документів і матеріалів «Кіровоградщина в роки ВВв 1941 

–1945 рр.» та наводить окремо нові відомості про партизанське з’єднання ім. 

К.Є. Ворошилова [23, с. 96-97]. 

 Роботи місцевих дослідників містять переважно узагальнюючий матеріал 

[24, 25, 26, 27]. Дехто користується в якості синоніма «партизани 

(підпільники)» словосполученням «народні месники», не помічаючи, що це - 

ідеологічний штамп. У дослідженнях останніх десятиліть простежується чіткий 

акцент на увічнення пам’яті підпільників та партизанів, вшанування їх подвигів 

в роки Великої Вітчизняної війни.  

 В дослідженні В. Постолатія «Окупація» головна увага прикута до 

учасників міської підпільно-диверсійної організації ім. Ворошилова. Автор 

обережно підійшов до викладу багатьох фактів, піддав сумніву і критиці цифри, 

які містяться в звітах про роботу Кіровоградського підпілля, констатував, що 
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«достатньо повної й об’єктивної інформації про кіровоградське підпілля не 

існує» [25, с.30]. Згадуючи про загибель партизанського ватажка І. Нечаєва, 

автор не став брати до уваги недостовірну інформацію М. Скирди про його 

«героїчну загибель», при якій Нечаєв з декількома товаришам вбили майже 

цілу роту окупантів, а просто написав, що «їх спалили живцем разом з 

будівлею» [25, с.24]. Елементи новизни принесли спогади націоналістів І. 

Ратушного та В. Пундяка (які часто розвінчують вигадки Скирди, показовою є 

розповідь про втечу, при якій втекло лише декілька в’язнів, а не всі, яких, наче 

б то, відпустили повсталі в’язні-підпільники, хоча й була можливість 

відпустити), родичів підпільників, деякі нові документи з ДАКО. 

 Праці Василя Даценка неможливо дати однозначної оцінки [27]. З одного 

боку - наявні спроби переосмислити історію партизанської боротьби, а з іншого 

- намагання зберегти радянське відношення до підпільно-партизанського руху. 

Наприклад, зроблений (уперше серед краєзнавців) правильний наголос на 

великому значенні НКВС у розгортанні партизанської війни, піддано сумніву 

звітні дані партійних органів, особливо про кількісний склад учасників руху 

Опору. Тему участі НКВС-НКДБ у партизанському русі на території області 

тільки розпочав, але не довів до кінця. Але, заслуговують на увагу цінні 

відомості про розвіддані НКВС про обстановку в Кіровограді на весну 1942 р. 

(лише згадка). Також було викладено витяг з Докладної записки нач. УШПР Т. 

Строкача, заступ. начальника ЦШПР В. Сергієнка про результати висадки 

диверсійних груп на територію України в 1942 р., звісно, без посилання (це 

збірник "...Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...". 

Красные партизаны Украины, 1941-1944: малоизученные страницы истории. 

Документы и материалы /Авт.-сост.: Гогун А., Кентий А., 2006) [27, с.201]. 

Досить цікавою є згадка дослідника про працівника КДБ Александрова, якого 

звільнили за те, що «насмілився зібрати та донести керівництву матеріали, які 

зводили нанівець післявоєнну версію про партизанський рух і його керівництво 

у нашому краї. Самі матеріали були негайно знищені, і про них було наказано 

мовчати»[27, с. 195]. Допущені місцями теоретичні помилки, зокрема 

дослідник пише: «Посилення гітлерівського терору проти мирного населення, 

вилучення продовольства та інших цінностей не могли не викликати опору 

окупаційному режиму», - що виглядає логічним, але не у випадку пояснення 

причин червоної партизанської боротьби. Потім одразу ж собі і суперечить: «в 

останні тижні перед окупацією в області проводилася робота зі створення 

мережі підпільних організацій, що було передбачено партійними директивами» 

[27, с.192]. Виходить, що вже підпільні організації виникали ще до приходу 

окупантів зі своїм терором та конфіскаціями. 
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 Стаття Олександра Ромащенка зовсім по іншому, по новому зображає 

партизан і сутність радянської партизанщини [28]. Мова йде в статті дійсно про 

трагедію, яка була спричинена безглуздою провокацією п’яних партизанів 

загону ім. Хрущова, на чолі з Павлом Дяченком, в якій останні виявилися 

безнаказаними, хоча теж були винними в загибелі понад 150 мирних людей с. 

Маржанівка, Любомир-Михайлівці, Батизмані Долинського р-ну. Автор 

засуджує партизан, так само як і німців з калмиками, які розстріляли чоловіків, 

парубків зазначених сіл, до того ж перегвалтували масово дівчаток та жінок. В 

пам’яті селян цей партизанський загін (спочатку підпільна група) нічим більше 

і не відзначився. О. Ромащенко описав в деталях цю трагедії і її обставини, 

засуджує, разом із селянами, називаючи «міфотворцем» І. Проценка, який в 

пресі, дійсно, «творив» міфи по відношенню до цих подій. Стаття базується на 

спогадах безпосередніх свідків трагедії і низки газетних статей. Автор із 

селянами поставили в статті низку запитань: «Чи доцільно було створювати 

підпільні групи в степовій зоні? Чому юнаків і дівчат вивозили до Німеччини, а 

партизанська група цьому не перешкоджала? Чи можна було уникнути сутички 

підпільників з поліцаями, адже партизани з німецьких листівок знали про 

попередження щодо покарання за кожного німця? Чому, нарешті, партизани не 

звільняли заарештованих, адже їх охороняли тільки 4-5 конвоїрів?». 

 В 2012 р. вийшло досить серйозне і якісне дослідження партизанського 

руху на Україні історика О. Гогуна [29]. В монографії введено в науковий обіг 

величезний масив архівних джерел. На окремих сторінках цієї праці знайшла 

відображення історія партизанського руху на Кіровоградщині. Так, дослідник, 

посилаючись на Бундесархів Берліну (ВАВ), розкриває «діяльність» партизан, 

створених на базі винищувальних батальйонів НКВС в Центральній Україні: «в 

Елизаветградке из роты, насчитывавшей 140 человек, после 4 дней с начала 

выполнения задания осталось только 28 партизан. Постовые, стоявшие под 

ружьем, ушли неизвестно куда, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность 

своих товарищей, спрятавшихся в лесах» [29, с.62]. О. Гогун описав зовсім з 

іншого боку рейд М. Наумова по Кіровоградській обл., із залученням нової і 

більш якісної джерельної бази [29, с.96-98, 112-113]. Досить кумедною виглядає 

ситуація про розвідувальну групу НКВС Ф. Валєєва, яка двічі закидалася в 

область і вдало виконувала доручені завдання. На третій раз, заступником 

командира був призначений Олег Сербін, який до війни мав 22 судимості, 16 

втеч із місць позбавлення волі, засуджений загалом на 168 р. і 8 місяців. Перед 

війною в таборах він вирізнявся на трудовому фронті, тому достроково був 

звільнений і 1940 р. прийнятий до ВКП(б). У складі групи Валєєва Сербін був 
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викинутий на територію нашої обл. (15.04.1943), і зразу перейшов на сторону 

німців, внаслідок чого 28.04. група була схоплена поліцією.[29, с.326]. 

 Огляд історіографії історії підпільно-партизанського руху на території 

області змушує зробити висновок про те, що ця тема на належному рівні не 

досліджена, потребує переосмислення та залучення нових якісних джерел.  
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Соціокультурна діяльність Кіровоградської ОУНБ 
 

Акція “За вільний світ без рабства” – 2014 

Наталія Калашнікова, 

 бібліотекар відділу документів із економічних,  

технічних та природничих наук  

Кіровоградської ОУНБ ім. Д. Чижевського 

 

 

 

 

Вже не вперше громадська організація Обласна інформаційна служба з 

актуальних питань жіноцтва спільно з відділом документів з економічних, 

технічних та природничих наук ОУНБ ім. Д. Чижевського бере участь в акції 

“За вільний світ без рабства”, яка щорічно проводиться 2 грудня з метою 

відзначення Міжнародного дня боротьби за скасування рабства. 
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 Цього року акційні заходи було проведено у три етапи — 28 листопада, 

1-го та 2-го грудня. Загалом працівники відділу залучили до акції 80 осіб 

вразливої групи населення — молоді, а саме: учні ЗОШ № 6, ліцеїсти 

Кіровоградського педагогічного ліцею та студенти Кіровоградського технікуму 

статистики. 

 В рамках проведення акції учасники долучилися до анонімного 

анкетування з метою вивчення рівня обізнаності молоді щодо проблеми 

торгівлі людьми та запобігання потрапляння у ситуації, пов’язані з нею; 

передивилися й обговорили документальний фільм “Життя на продаж”, знятий 

за реальними історіями українців, яких було продано у рабство; об’єднавшись у 

групи, виробили плакати “Ми проти рабства”, “Рабству — ні!”, застосовуючи 

колажування, малюнок, графіку тощо, і кожна група представила свій плакат 

іншим учасникам. 

 

 

 Насамкінець організатори акції пригостили учасників чаєм і кавою з 

печивом і цукерками, подарували на згадку надані Міжнародною організацією з 

міграції (МОМ) буклети, значки за тематикою заходу. 
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Бажаєте до себе уваги? Допоможе якісне повідомлення! 

 

Світлана Приймак, 

завідуюча відділом  

соціокультурної діяльності 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Наша історія - в наших руках.  

Якщо ми її не розкажемо, її не розкаже ніхто! 

 

Протягом листопада – грудня 2014 року я брала участь у значних і 

цікавих заходах, післясмаком яких мені хочеться поділитися у нашому 

фаховому блозі.  20 листопада Кіровоградський обласний краєзнавчий музей 

провів для своїх співробітників семінар-практикум з теми: "Сучасні PR-заходи 

та формування позитивного іміджу музейних закладів". А 15-17 грудня в Києві 

я стала учасницею стратегічної сесії з розробки комунікаційної стратегії 

Всеукраїнської коаліції з  репродуктивного здоров’я і планування сім’ї (це один 

з напрямків діяльності, в якому працює наша громадська організація ОЖІС). 

Зовсім різні заходи різних організацій, але об’єднані спільною метою: як 

отримати бажану всезагальну публічність (паблісіті).  Чому власне я порушую 

цю тему? Та тому, що  знання, отримані на вищеназваних інформаційних 

сесіях, можна цілком застосувати у  нашій бібліотечній  діяльності. Дехто каже, 

що в наш складний час людям немає справи до  придбання нових книг і до 

культурного збагачення, можливо, дійсно не на часі. Проте така романтична 

тема як кохання і планування сім’ї, виявляється, сьогодні теж  дуже вимагає 

актуальності. Абсолютно різні організації й компанії, з різними бюджетами й 

різними видами діяльності, потребують двох важливих ресурсів, які завжди в 

дефіциті – уваги й довіри аудиторії, надання їм переваги серед інших схожих 

продуктів і  послуг. Шлях один: це можливо за умови правильно побудованої 

комунікації, тобто процесу обміну інформацією. На тему комунікаційних 

стратегій написані томи й підручники, їх досить багато в одному з наших 

бібліотечних відділів обслуговування. Але мені хочеться розповісти звичними 

словами, що криється за цим, майже військовим звучанням - «комунікативна 
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стратегія», яка від неї користь і чому це може робити будь-хто з моїх колег (так, 

саме бібліотекарів).  

 

Отже, суть комунікації  чітко зрозуміла з визначення Гарольда Ласвелла 

- хто говорить, що, кому, через який канал і з якими наслідками. Головне в 

цьому - повідомлення. Повідомлення – це те, що ми хочемо донести до 

стейкхолдерів, для кращого сприймання воно повинно резонувати з аудиторією 

і працювати на наші цілі. Будемо відвертими – нескінченні безликі прес-релізи 

«відкрилася нова виставка», «відбудеться захід» - уже практично не працюють 

(ви самі таке читаєте?). І причина не в тому, що виставка чи захід нецікаві, а в 

невдалій побудові повідомлення про це, адже нецікаво читати назву виставки, 

перелік експонатів або організаторів чи відвідувачів і - все. Ситуацію не 

виправить гучномовець чи то пак перепости і публікації цього невдалого опису 

в численних ЗМІ, який, навіть, не можна назвати прес-релізом.  

 

Якісне повідомлення завжди включає в себе факти, історії і саундбайти 

(sound bite). Ми, бібліотекарі, спілкуємося з авторами робіт чи ініціаторами 

заходів, ми володіємо незліченною інформацією, яка не завжди буває в 

Інтернеті, і в наших руках розповісти так свою невеличку історію, що вона 

одразу приверне увагу читачів. Важливо, навіть, не якийсь загальний міфічний 

образ користувача, а звернення до цілком конкретної людини певного віку, 

освіти, захоплень. Можливо, однією з таємниць досягнення публічності є вдало  

створене повідомлення, яке виділяється і привертає увагу всіх і в той же час 

стосується абсолютно кожного.  

Я перегорнула  свої записи, і мені на очі спала цитата Олени Кваші, 

заступника гендиректора КОДТРК, яка сказала, що ми «суперносії культури». І 

це дійсно так, адже в наших руках скарби духовності, культури, знань і 

незліченні можливості донести їх будь-кому – школяру, працюючій молодій 
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мамі, сивочолому ветерану… Для цього потрібно дізнатися трішки більше про 

ці скарби і правильно створити повідомлення.  

Нашими каналами комунікації є PR/преса, соціальні мережі, радіо і 

телебачення, зовнішня соціальна реклама, роздаткові матеріали (буклети, 

флаєри), заходи на рівні громади (Всеукраїнський день бібліотек тощо), заходи 

міжособистісної комунікації. І якщо з вище переліченими каналами працюють 

невелика група речників (директор, заступники, завідуючі відділами), то 

абсолютно всі ми,  бібліотекарі, є волонтерами міжособистісної комунікації, і 

абсолютно ми всі можемо створювати репутацію нашого закладу.  

Репутаційний капітал складається з довіри, яка в свою чергу включає багато 

чинників: повагу, авторитет, компетентність, професійність, досвід, 

послідовність, автентичність. І, як на мене – несподівані фактори – зовнішній 

вигляд, ораторське мистецтво, чесність  того, хто подає повідомлення. За 

даними соціологів очевидно, що люди у 2014 році на 62% довіряють таким, як 

самі (довіряю такому, як я), вищу довіру мають лише науковці та технічні 

експерти (відповідно 67 і 66 відсотків).  Отже, фактично кожен з нас може бути 

речником нашої бібліотеки.  

 

У мене є гарна новина, над нашим іміджем сучасного і креативного 

фахівця кілька років працювала не лише команда Всеукраїнської  програми 

«Бібліоміст», але й голлівудські режисери Джонатан Фрейкс, Дін Девлін, які в 
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2014 році випустили пригодницький серіал «Бібліотекарі» - про групу 

бібліотекарів, які вирушили в подорож, аби врятувати загадкові давні 

артефакти. Хтось скаже - це несерйозно, проте рейтинг серіалу наближається до 

сімки з десяти можливих балів.  

До теми комунікацій я ще повернуся в інших публікаціях, адже, за 

словами одного з доповідачів,  погано, коли є інформаційний вакуум, але 

передозування інформації  - теж не кращий варіант. Отже, невеличкі висновки.  

- Історії – це найбільш сприйнятливий спосіб донести інформацію до 

користувача (органічна можливість отримати увагу). 

- Якщо мало інформації, потрібно давати факти (хоча людям у 22 рази 

легше запам’ятати історію, ніж факти).   

- Ефективне повідомлення обов’язково включає історію, факти і ключові 

повідомлення. 

Бажаю усім нам уваги наших читачів і якісних повідомлень! 

 

Довідка:  

Паблісіті (англ. Publicity - публічність) -  один з напрямків PR, метою 

якого є формування у цільових аудиторій впізнаваності публічної компанії, 

продукту або бренду. Паблісіті забезпечує не тільки популярність компанії чи 

бренду, але і лояльність споживачів, престиж і довіру до неї цільової аудиторії, 

чого не завжди можна домогтися засобами реклами. 

Саундбайти (sound bite) -  так називають короткий аудіофрагмент, який 

вставлений в відеорепортаж, що показується, зазвичай, в телевізійних новинах. 

Тепер речники стурбовані не повним текстом своїх виступів, а трьома або 

чотирма сильними фразами, які можуть привернути увагу ЗМІ.   

Стейкхолдери - це групи, організації або індивідууми, на які впливає 

компанія і від яких вона залежить. Найкоротше і містке визначення цьому 

поняттю дав Бредлі Гугінс (Bradley Googins), директор Центру з 

корпоративного громадянства Бостонського коледжу (Boston College Corporate 

Citizenship Center). Зазвичай розрізняють дві групи стейкхолдерів: первинні і 

вторинні. Первинні мають легітимний і прямий вплив на бізнес (ближнє коло): 

власники; клієнти; співробітники; бізнес-партнери по виробничому ланцюжку.  

Вторинні, які мають опосередкований вплив на бізнес (далеке коло): 1) влада 

(місцева та державна); 2) конкуренти; 3) інші компанії; 4) інвестори; 5) місцеві 

спільноти, куди входять засоби масової інформації; некомерційні організації, в 

тому числі громадські та благодійні; місцеві активісти, що формують 

громадську думку.  

https://www.blogger.com/null
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На місцевому рівні до основних стейкхолдерів можна віднести місцеву 

владу, від якої залежить сама бізнес-діяльність; клієнтів, від ставлення яких до 

вашої компанії залежать її бізнес-показники; некомерційні організації, що 

формують громадську думку; засоби масової інформації, що впливають на 

місцеве населення і на репутацію компанії. Усі зацікавлені сторони активно 

впливають на успішність бізнесу. Не випадково 72% підприємців по всьому 

світу визнають, що успішні бізнесмени враховують інтереси не тільки 

акціонерів, але й більш широких зацікавлених груп: покупців, співробітників, 

постачальників і місцевих спільнот. Стейкхолдери формують взаємозалежну 

систему, своєрідну «мережу», яка іноді підтримує бізнес у важку хвилину, а 

іноді, навпаки, позбавляє компанію можливості діяти. 
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Бібліотека - територія єдності 

 

Світлана Приймак 

 

Допомога військовим колективу Кіровоградської обласної 

універсальної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського 

 

 З виникненням загрози для територіальної цілісності України 

бібліотекарі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського 

разом, об’єднавшись, підтримують українське військо. За ініціативи директора 

бібліотеки Олени Миколаївни Гаращенко, у квітні колектив долучився до 

загальнодержавної акції «Допоможи українській армії». Було зібрано 3920 

гривень, на які придбано набір технічних засобів (інструменти, зарядні 

пристрої, прилади нічного бачення тощо) для Кіровоградської військової 

частини 0680. Також власними силами ми допомогли нашому колезі, юристу 

Валентину Боровикову, який був мобілізований до лав Збройних Сил, і зібрали 

йому кошти на військову каску. 

 На початку літа, коли стали надходити тривожні звістки щодо перебігу 

воєнних дій на Сході країни, ми, власне, зробили те, що й 100 років тому - 

Єлисаветградська публічна бібліотека на початку Першої Світової війни. В той 

час без мобільних телефонів, телебачення, радіо й Інтернету, публічна 

бібліотека, яка надавала єлисаветградцям у користування періодичні видання – 

насамперед газети, стала центром громади, де можна було отримати 

найактуальнішу інформацію з фронту. От і зараз в холі першого поверху 

розпочала роботу виставка періодичних видань «Герої України на захисті 

Вітчизни». Кожен може зайти до бібліотеки і безкоштовно почитати хроніки 
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неоголошеної війни в періодичних загальноукраїнських та регіональних 

виданнях – «Військо України», «Корреспондент», «Віче», газетах «День», 

«Голос України», «Урядовий кур’єр», «Аргументы и Факты» та ін. Виставка 

оновлюється щодня, по мірі надходження свіжих матеріалів. У бібліотечному 

Інтернет-центрі усім бажаючим допомагають знайти у Всесвітній мережі й он-

лайнові видання. А власники телефонів і планшетів з виходом в Інтернет у 

бібліотечній wi-fi зоні можуть зробити це самостійно. 

 
 У місцевому Ковалівському парку для дітей було організовано акцію 

“Листи вдячності для української армії”. Щосуботи в рамках літнього 

читального залу “Бібліотека під зеленими вітрилами”, кіровоградці – дорослі і 

діти, які відпочивають у парку - мали можливіть підбадьорити 

військовослужбовців, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, 

написавши лист підтримки або намалювавши малюнок. Яскравими фарбами 

вони намагалися створити позитивний настрій учасникам “гарячих точок”, 

бажаючи миру нашій країні. Усі листи і малюнки ми передавали до місцевої 

військової частини. 

 Також колектив бібліотеки збирав книги і передавав місцевому 

госпіталю для поранених бійців, а на прохання місцевої військової частини для 

облаштування там бібліотеки було передано близько 200 книг. Напередодні 

Дня незалежності України у бібліотеці був організований майстер-клас Ірини 

Кудревич «Захисні обереги для солдатів зони АТО». 

http://1.bp.blogspot.com/-WIcyK1kcifs/VFiVrAlCnEI/AAAAAAAABY0/-Fs7Gi7DXoE/s1600/1_t.jpg
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Майстриня вчила виготовляти текстильні обереги з найдавнішими 

слов’янськими захисними символами, які ми теж передали нашим захисникам.  

 В останні дні літа ми отримали погану звістку про те, що наш колега 

Валентин отримав кульове поранення, знаходиться на лікуванні в одеському 

госпіталі і потребує чималих коштів на операцію. Колективом, негайно, ми 

зібрали 5 тисяч гривень і передали колезі на лікування. Процес реабілітації 

триває, тому ми продовжуємо підтримувати його і до цього часу. 

 У вересні, в день нашого професійного свята - Всеукраїнського дня 

бібліотек, за спільною згодою колектив вирішив витратити 

коштипрофспілкової організації бібліотеки (які щорічно використовувалися для 

пізнавальних поїздок до визначних історико-культурних місць) на 

придбання одягу та продуктів харчування для солдатів зони АТО. Таким 

чином були закуплені ліки, теплі головні убори та білизна, шкарпетки, 

продукти харчування – загальною сумою на 4,5 тис.гривень. Одну частину 

придбаного волонтери відправили батальйону «Айдар», інша 

частинабула надіслана нашим кіровоградським воїнам. 

 

На початку жовтня бібліотека оголосила благодійну акцію«Подаруй 

тепло захиснику Батьківщини: в’яжемо шкарпетки разом». Ми закликали усіх 

http://4.bp.blogspot.com/-EAuSVCjAtH0/VFiV394GSYI/AAAAAAAABY8/QlL5EA8P09k/s1600/ober.jpg
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небайдужих кіровоградок в’язати вовняні шкарпетки та інші теплі 

речі. Викладач педагогічного університету Ольга Іванівна Денисенко 

запропонувала допомогу в організації безкоштовних майстер-класів: вчити 

бажаючих мистецтву в’язання. До акції долучилися навчальні заклади міста. 

Так Кіровоградський колегіум, педагогічний ліцей та дитячий садок ім. 

Сухомлинського зібрали багато вовняних ниток, з яких бібліотекарі в‘яжуть 

теплі речі. Всього за місяць ми вже виготовили і передали в зону АТО півсотні 

пар шкарпеток і стільки ж теплих манішок. Це триватиме, поки є потреба.  

Кіровоградці приносять до бібліотеки ковдри, шарфи, светри, а мешканка 

селища Аджамки Кіровоградського району навіть передала намет на 20 осіб і 

зібрала багато речей серед жителів села. Все це працівники бібліотеки передали 

військовій частині А0680. За різними даними, до Кіровоградської області 

переїхали близько 7 тисяч жителів Сходу України. Після задоволення 

нагальних потреб – вирішення проблем з житлом і роботою, люди відновлюють 

соціальні зв’язки, цікавляться змістовним дозвіллям, тож приходять до 

бібліотек. Тому, у жовтні для бібліотекарів будо проведено серію тренінгів на 

тему: «Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах воєнної загрози: 

робота з внутрішньо переміщеними особами (ВПО)», де розглядаються 

психологічні особливості роботи, етика спілкування з ВПО, послуги, які 

бібліотека може запропонувати нашим співгромадянам, та ін. 

 

Можна загалом багато говорити про патріотично-просвітницьку роботу, 

яку проводить бібліотека з жителями Кіровограда та області, про реалізацію 

Центром Європейської інформації проекту «Кіровоградщина – Крим: розвиток 

діалогу та підтримки», про проведення інформаційно-просвітницьких заходів, 

спрямованих на підтримку та розвиток української ідентичності, зменшення 

негативного впливу інформаційної пропаганди, але це інша тема. 

На жаль, ми не знаємо, скільки триватиме військове протистояння, але 

певні, що завжди підтримуватимемо наших захисників Вітчизни. 
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Відкрита бібліотека, або Що шукають наші користувачі? 

  

Присвячується моїм досвідченим, позитивним колегам  

 

Світлана Приймак 

 

 

Фото директора бібліотеки Олени Гаращенко 

 

 

 Я дуже часто вживаю сполучення слів «бібліотека – інформаційно-

ресурсний центр», «бібліотека – це портал, куди людина заходить і отримує 

доступ до найрізноманітнішої інформації», «наша обласна універсальна 

бібліотека ім. Д. Чижевського задовольнить усі Ваші інформаційні потреби». А 

от що приховано за цим широким і загальним словом інформація, за якою 

інформацією звертаються кіровоградці, жителі області (та й інших регіонів 

України) до нашої бібліотеки? Передусім хочу наголосити, що офіційні 

соціологічні дослідження ми проводимо, статистику фіксуємо, загалом 

ситуацією володіємо. Та мені все ж хотілося дізнатися, що криється за тими 

відсотками і цифрами, наприклад 9 з 10 наших користувачів у бібліотеці 

задовольнили свою інформаційну потребу. «Якої інформації потребують люди, 

чи траплялися якісь цікаві, незвичайні, ексклюзивні запити», - з цим питанням я 

звернулася до працівників відділів обслуговування. А от що з цього вийшло, і 

пропоную дізнатися. 
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 Звісно, першим відділом, куди я прийшла, став інформаційно-

бібліографічний (це й логічно, адже бібліограф – це як лоцман корабля, від його 

кваліфікованої роботи залежить чи отримає користувач потрібну інформацію, 

чи не втоне в безмежному книжковому морі, чи знайде голочку в скирті 

величезних фоліантів, а наш фонд складає близько 800 ТИСЯЧ документів!!!). 

Велика вдячність колегам, які доброзичливо усі разом пригадували цікаві 

випадки, чи то пак інформаційні запити. Отже, розмова вийшла дуже 

розмаїтою. Виявляється, крім звичайних історії, економіки та української мови, 

людей цікавить зокрема давня вексилологія, скільки всього генералісимусів 

було в Радянському Союзі, особливості професії кріпильника при підземному 

добуванні руди, і навіть одна дівчина з Іспанії цікавилася правилами і нормами 

облаштування цвинтарів за кордоном. «І як, - питаю я, - невже у нас також про 

це є?» - «Так, ми знайшли відповідь в «Аргументах и Фактах», там доступно і 

розлого описано це питання», - заспокоїли мене колеги. Серед наших 

користувачів є справжні гурмани, вони живо цікавляться як правильно 

вирощувати і доглядати за їстівними жабками (з тих, що у Франції готують 

делікатеси), а потім власне і рецепт їх приготування. Когось цікавить екзотична 

кухня – страви з хробаків, личинок та ін. на наш смак неїстівних речей, а хтось 

вирішив влаштувати традиційне українське сватання – з давніми традиціями, 

потрібними стравами, адже в цей відповідальний момент все «працює» на 

щастя й добробут майбутньої родини. Мені сподобалося, як Тамара 

Олександрівна розповіла, що не просто знайшла користувачу книгу про 

вирощування п’явок, але й сама виявила бажання ознайомитися з цією книгою 

(до речі, єдиною у фонді), щоб відповідати на інші каверзні питання. Та власне 

найцікавіше про відділ каталогів розповіли у читальному залі. Один користувач 

заходить в зал і шукає щось під стільцями. «Чим допомогти?» - питає 

працівниця. «Та я шукаю бібліографа», - каже відвідувач, він навіть не 

здогадувався, що це не річ, а людина. У самому читальному залі запам’ятали як 

http://4.bp.blogspot.com/-zHiIRPLB9To/VEEsBgiLK5I/AAAAAAAABV4/VCNjWj9XNYc/s1600/DSCN1977.JPG
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молодий чоловік шукав громадянську війну (де тут у вас війна?) і щось цікаве з 

філософії (виявилося, що це звичайний підручник). Хоча влітку був такий 

випадок, коли влітку для військових нашої частини працівники читального залу 

й абонемента шукали Статути Збройних Сил України, бо це стало важливою 

умовою для формування новітніх військових груп. Знайшли, допомогли! 

  

Фото Юрія Лєбєдева 

 

 Серед усіх дуже часто звучали відповіді, що користувачі цікавляться 

особистостями. В читальному залі помітили тенденцію, що зараз цікавляться 

невідомими сторінками життя видатних людей. Розповіла про невідомі випадки 

з життя Тараса Шевченка, Марка Вовчок (Марії Вілінської, яка, живучи в 19 

сторіччі, поводила себе так вільно, немов живе у двадцятому). Одного 

користувача, наприклад, цікавила автобіографія Нефертіті, і хоча працівник 

запропонувала дуже багато книг на вибір про життя і діяльність цієї визначної 

жінки епохи фараонів, все ж потрібна була чітка біографія, майже резюме. У 

відділі абонемента вимагали портрет Рильського в середні віки. Потім 

з’ясувалося, що це не Максим Тадейович жив у Середньовіччі, потрібен 

портрет поета 30-40 років. Один поважний чоловік до 200-річчя від Дня 

народження Тараса Шевченка вирішив створити карту життя нашого духовного 

батька. Колеги-мистецтвознавці запам’ятали: особливо їх вразило, що доріжка з 

нижньої частини аркуша вела стежкою Тараса крізь усі життєві перипетії і в 

небі були розміщені пам’ятники Кобзарю. Автор інсталяції прийшов у відділ 

мистецтв за картиною маловідомого художника з сюжетом побиття малого 

Тараса поміщиком Енгельгардтом. Картину знайшли, і експозиція набула 

закінченого вигляду. У відділі краєзнавства також цікавляться відомими 

особистостями земляків і з задоволенням переглядають виставки місцевих 

майстрів. 
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В Інтернет-центрі теж свої особливості. Прийшов користувач, який 

вимагав закрити йому поштову скриньку, і його не влаштувала відповідь, що 

він щойно прийшов і навіть за комп’ютер не сідав. Довелося відкрити 

електронний поштовий сервіс, а потім закрити – все налагодилося, і людина 

заспокоїлась. Для когось відкриттям стає те, що соціальна мережа 

Однокласники - не пошукова система, тож програми телепередач чи порад з 

вирощування квітів там не знайти. 

 Та 12 балів я однозначно ставлю Олені з відділу документів іноземними 

мовами, яка розповіла, що до неї прийшов користувач, зараз тут і негайно 

вимагав видати йому документи на виїзд до Америки. На жаль, наша бібліотека 

не має функцій і повноважень Посольства, але втім, хто знає, що буде років за 

10-20. А тим часом з книгосховища нещодавно дістали матеріали всіх з’їздів 

Компартії СРСР, років з десять ніхто не питав… 

Нас, бібліотекарів, вважають за чарівників, які на будь-яке питання 

відкриють книгу і покажуть пальчиком абзац, де буде відповідь на все-все…. 

До речі, книзі довіряють більше, навіть приходять спеціально за друкованими 

http://3.bp.blogspot.com/-PLYTLz9oZP8/VEEsfoyNg7I/AAAAAAAABWA/ysXl4NqOLgQ/s1600/DSCN2032.JPG
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книгами, тож страшилки про майбутнє виключно з електронними книгами - це 

вигадки. 

 А які запити ми не виконуємо? Так, приходять користувачі, які хочуть 

отримати «Моя борьба» (нім. Mein Kampf, «Майн кампф») — 

книгу Адольфа Гітлера, а також поради з виготовлення вибухівки. Однозначно 

тут ми відмовляємо. 

 

Фото Юрія Лєбєдєва 

 

 Я не буду говорити, наскільки важливий для нас, звичайних громадян 

доступ до інформації. Ми всі бачимо, чим, якими трагедіями, може обернутися 

тотальне невігластво тих людей, які мають можливість дивитися лише 

телевізор. І нам дуже пощастило, що ми маємо доступний Інтернет, у нас багато 

періодичних видань і кожен може скласти уяву по події сьогодення. Не 

нав’язану ніким, об’єктивну, повну. Головне думати і зважувати, але це 

звичайні якості людини, яка мислить. 

 А завершити мені хотілося б випадком, який згадали в читальному залі. 

Користувач замовляв книгу у книгосховищі, і на папірці написав: заказую, 

назва книги і підпис «Целую, Дима». Через хвилин 10 отримав відповідь 

«Высылаю отказ. Постоянно абонемент. Целую, Алла». 

 Ось такі вони, різні, наші користувачі – серйозні, веселі, оригінальні… 

Але це вже зовсім інша історія. І про неї трішки згодом… Дякую всім колегам, 

хто брав участь в опитуванні, за доброзичливість. 

 

  



345 

 

Один день з життя моєї бібліотеки, або Мить, зупинись! 

Cвітлана Приймак 

 

Хто такий бібліотекар? Дивне питання! Та насправді, бібліотекар – не 

просто зберігач книг, інформаційний консультант, бібліотекарі дарують 

приємні емоції, та й навіть щастя. Щодня до нас приходить безліч людей, у всіх 

різні питання, та доброзичливе ставлення моїх колег до наших відвідувачів 

допомагає вирішити багато проблем, пов’язаних з пошуком потрібної 

інформації. Але крім суто навчальної чи виробничої потреби, кіровоградці і  

гості міста приходять до нашої бібліотеки, як додому, тобто туди, де 

спокійно, затишно і приємно.  Зараз, коли я пишу ці рядки, з відділу мистецтв 

лунають аплодисменти, проходить захід у рамках ХІІ музичного фестивалю ім. 

Кароля Шимановського, кращі музиканти, мистецтвознавці, всі, хто закоханий 

у музику, насолоджуються творчою атмосферою. А зранку у нас на екскурсії 
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побували школярі одного з сіл Кіровоградського району, такі радісні поїхали 

додому з власноруч створеними в техніці квілінг сувенірами. Зранку і до 

пізнього вечора бібліотека гомонить. Зараз для людей з вадами зору проходить 

навчання опанування шрифту Брайля. А вчора ввечері я разом з кіровоградцями 

до сьомої вечора з’ясовували семантичні особливості української мови, вже 

другий тиждень у нашій бібліотеці працюють безкоштовні курси з вивчення 

української мови. І за словами директора бібліотеки Олени Гаращенко, це й 

логічно – адже англійську, німецьку, польську мови кіровоградці за допомогою 

кваліфікованих викладачів у нашій бібліотеці вивчають давно.  

 

 

 Спостерігаю за людьми, адже до нас приходять не з примусу, а за 

велінням серця – натхненні обличчя, в очах емоційне піднесення. «Ми навіть не 

сподівалися, що у вас ТАК цікаво», - говорив мені Михайло Третяк, командир 

військової частини, військовослужбовці якої завітали до нас зовсім недавно. А 

ми ж нічого «особливого» не готували – показали наші творчі виставки, дійсно 

високого рівня, гідного столичних музеїв, дитячі майданчики, цифрову дошку.  
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Це ще навіть без наших хітів – колекцій рідкісних і цінних книг та 

кінекту. 

 

 А завтра у нас збираються козаки всієї Кіровоградщини, - запрошую 

знайомих на урочистості до Дня Покрови, - а там відкриття виставки 

дивовижної авторської ляльки, згодом презентація нових інформаційних 

ресурсів для шкільних вчителів та безліч цікавинок. 

 

 
Життя не стоїть на місці, все стрімко змінюється, але стабільно 

постійними залишаються радість і захоплення в очах наших відвідувачів. Я 

люблю свою роботу, як усі мої колеги. Адже ми даруємо щастя і навзаєм 

отримуємо стократ більше! 

 

http://2.bp.blogspot.com/-0CpXDQKOdXU/VDfBxWZf27I/AAAAAAAABVA/WCOX6RyFFVY/s1600/DSC00358.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0CpXDQKOdXU/VDfBxWZf27I/AAAAAAAABVA/WCOX6RyFFVY/s1600/DSC00358.JPG
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Як відділ мистецтв День бібліотек справляв! 

Федоренко Оксана,  

бібліотекар I категорії відділу мистецтв 

 

День бібліотек – це не тільки професійне свято, а й свято громади, тому 

що в цей день ми не лише приймаємо подарунки, а й даруємо їх, аби у всіх 

мешканців нашого міста був гарний настрій. 

Гулять так гулять! Отже, спочатку ми й самі розважалися, як могли, і 

брали активну участь у заходах, що запропонували наші колеги: заплітали коси, 

знайомилися з новими надходженнями, спілкувалися з гостями бібліотеки. 

 

 

 

Крім того, великою популярністю користувалися виставки “Послання 

минувшини. Рушники Наддніпрянщини” та “Гончарство с. Цвітне”. Тема була 

цікавою і для школярів, і для студентів. Адже всі представлені експонати – це 

старожитності, самовіддано зібрані на Кіровоградщині колекціонером 

Володимиром Нагорним.  
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Цікавою виявилася експрес - гра “Читай швидко”!Групі з трьох студентів 

потрібно будо ознайомитися із змістом запропонованих книжок, на кожну 

книгу давалося лише 2 хвилини, потім учасники гри обмінювалися книгами. 

Після такого експрес-читання кожен з учасників розповів, що вразило його в 

кожній з книг. Завдяки такій грі всього лише за 6 хвилин вдалося коротко 

ознайомитися з 3-ма виданнями. Звісно, що після цього хотілося взяти і 

прочитати їх повністю. 

 

 

 Крім того, Кіровоградська організація захисту тварин “БІМ” спільно з 

відділом мистецтв провела цікаву акцію - усі бажаючі переглядали відеоролики 

про тварин, яких вдалося врятувати та знайти їм хазяїв. Дехто, навіть, виявив 

бажання стати волонтером у цій добрій справі. Свято було наповнене 

позитивом та гарними і світлими емоціями. Наприкінці дня, втомлені та 

щасливі, ми розійшлися по домівках, щоб вже сьогодні зустріти вас знову у 

гарному настрої та з новими силами! ))) 
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        СУПЕРбібліотекар - у СУПЕРколективі 

обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського! 

Світлана Приймак 

 

 Спочатку трішки передісторії. Як усім відомо, в цьому році 

Всеукраїнська програма «Бібліоміст» провела останній Ярмарок бібліотечних 

інновацій-2014 під гаслом «Міст Ваш». Кожен з чотирьох таких попередніх 

заходів мав певну родзинку. Торік наша бібліотека брала участь у конкурсі 

бібліотечних постерів. У цьому ж році у червні було оголошено конкурс 

«Супербібліотекар». Для участі потрібно було спростувати одне з трьох 

тверджень, які пропонувалися організаторами. Пам’ятаю свої відчуття і 

внутрішній спротив щодо тези «Українські бібліотеки не в змозі залучати 

ефективне фінансування, тому вони залишаються установами з мінімальним 

бюджетом, який забезпечує держава». Та ні, це зовсім не так – я підготувала 

невеличке розгорнуте спростування даної тези і надіслала анкету. 

24 липня в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» 

(м.Київ) відбувся IVЯрмарок бібліотечних інновацій, частиною якого власне 

став конкурс «Супербібліотекар», з 200 учасників до півфіналу якого дійшли 

лише четверо бібліотекарів з усієї України. 

 У своїй рівно трихвилинній доповіді я говорила про той час, коли вперше 

був написаний бібліотечний проект, починав роботу наш сайт, про величезний 

прорив – проект «Мережа громадянської освіти». А це можна було 

започаткувати лише суперкоманді на чолі з супердиректором бібліотеки – 

Оленою Гаращенко. Я пишаюся тим, що маю щастя працювати у 

високопрофесійному колективі однодумців, і головне – робити ту справу, яка 

потрібна людям. 
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Так виглядав бюлетень для голосування, який отримав кожен учасник 

Ярмарку. Свій власний екземпляр я зберегла і за себе не голосувала:) 

  

У нашій бібліотеці працює понад сто людей. Звісно, всі однозначно не 

можуть бути в авангарді глобальних проектів та інновацій. Але коли я 

спостерігаю за непоказною роботою своїх колег, то бачу, наскільки КОЖЕН є 

фахівцем своєї справи. Коли мене користувач питає, де можна знайти «щось 

про Коцюбинського», то я проводжу до відділу і подумки радію з того, що моя 

колега знайде таааааакі книги, з матеріалів яких можна створити не роботу – 

лялечку. Коли ми одного разу прийшли до парку в літній читальний зал і 

випадково забули розмальовки в бібліотеці, пожежний, який допомагав 

розкладати палатку, взявся принести папку, бо - цитата – «Це наша СПІЛЬНА 

справа». Коли я телефоную колезі, яка півроку тому стала мамою, після 

дружніх особистих запитань вона завжди висловлює живий інтерес до того, що 

відбувається у нашій-своїй бібліотеці. І таких прикладів можна наводити 

безліч. Коли я беру участь у загальнонаціональних семінарах, конференціях і 

говорю, що з Кіровоградської ОУНБ, до мене (по умолчанию – рос.) гарне 

ставлення, бо наша бібліотека давно завоювала позитивний імідж не лише в 
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Україні, але й далеко поза її межами. І це заслуга кожного з нас, усього нашого 

колективу. 

 

 Дуже страшно стояти перед величезною аудиторією в Холі Чемпіонів 

НСК «Олімпійський», коли на тебе дивиться і оцінює! тисяча очей. Але мені не 

можна було схибити, бо незримо за мною стояли всі мої колеги, і нашу спільну 

роботу я представляла на всю Україну. Мабуть, це мені й завадило, адже коли у 

фіналі потрібно було виконати завдання з залучення коштів, то я, на відміну від 

переможниці, говорила про нашу роботу і просила для всіх 576 бібліотек 

області:). У цьому конкурсі я посіла друге місце. Тож це наша перемога, друзі! 

Велика подяка тим, хто за мене голосував, тим, хто бачив мене вперше, але 

підходив привітати з перемогою. 

 Пишаюся тим, що працюю в СУПЕРколективі, пишаюся тим, що 

працюю з Вами - СУПЕРбібліотекарями! На нас чекають чимало спільних 

справ на користь нашої громади. 

З повагою Світлана Приймак, срібний супербібліотекар 
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Невже ви думаєте, що бібліотека – це лише книжки? 

Федоренко Оксана,  

бібліотекар I категорії відділу мистецтв 

 

Всього декілька років тому черга студентів за книгами від кафедри йшла 

аж за двері і губилася десь у коридорі, сьогодні не так. 

Декілька років тому бібліотекарі щодня сотнями розставляли книги на 

полиці, сьогодні не так. 

Лише кілька років тому бібліотекарі йдучи на роботу проходили крізь 

хмару читачів, що чатували в коридорі, аби першими зайняти чергу, сьогодні не 

так. 

Сьогодні все не так, все зовсім по іншому. 

Так, бібліотека перестала бути книгозбірнею, але навіть з приходом 

Інтернету не втратила свою актуальність. Навпаки розширила свої обрії, та 

уважним поглядом вивчає потреби людські аби допомогти, зарадити, навчити… 

 ***  

З першого дня канікул в нашій бібліотеці проводяться творчі заняття для 

дітей, і сьогодні ми теж чекаємо на малечу. Звичайний літній день, батьки на 

роботі, гуртки зачинені, куди подітись «маленьким сонечкам» на цей 

період? Вони йдуть до бібліотеки, хтось чесно признається, що на море в 

батьків немає грошей, тож оздоровлення проходитиме на асфальті рідного 

міста, розважитись звісно можна на різних атракціонах, але то не дешеві 

розваги, а тому і не часті. 

 

 



354 

 

Приходьте малята до нашої бібліотеки, для вас тут усе безкоштовно. 

Дехто дивується: «Нащо вам працювати з дітьми, ви ж «УНІВЕРСАЛЬНА 

НАУКОВА «для дорослих»? Що тут скажеш, хіба можна пояснити, що ця 

малеча стане дорослою, і зараз треба не втратити їх, допомогти розвиватися 

творчо, аби вони повірили в себе, розкрили свої таланти, стали нашими 

друзями. Аби вони впевнилися у нашій щирості, та вірі у їхнє майбутнє! 

А ми, бібліотекарі, щиро віримо у чудове та успішне майбутнє наших 

читачів. Та не всі дітки мають змогу прийти до нас на майстер-класи та творчі 

заходи. Малеча, що перебуває у місцевому притулку-розподільнику обмежена у 

своїх бажаннях. Домовляємось із директором притулку – на нас чекатимуть, 

збираємо команду, готуємо матеріали до майстер-класу і щоб не запізнитися 

беремо таксі. 

Ось ми і на місці. 

- «Привіт малятка, маленькі Сонечки», - заглядають нам у вічі, чи з 

добрими намірами ми завітали, вони все читають у наших очах, питають, що ми 

їм привезли. 

Маленькі янголята, якби ви розуміли, що ми привезли вам своє серце і те 

мале, що змогли взяти в свої руки – книги, фарби, папір... 

- «Давайте зробимо поробку», - так хочеться, щоб вони розвивалися, 

мислили, творили, фантазували - кожного хвалимо. 

Завзято працюють дітки, кожен старається, адже то - подарунок мамі, 

вони кожного дня чекають, що мама забере їх вже завтра. Але одне завтра 

змінюється іншим, і за ними ніхто не приходить, чиїсь очікування справдяться, 

а на інших чекає притулок, чи опікуни. 

Збираємось додому, в нас питають, чи приїдемо ми ще, обіцяємо, що 

будемо наступного тижня. Підбігає маленький хлопчик, обіймає мене за ноги, 

нахиляюся кажу: - «Йди до мене на ручки». Він міцно обіймає мене, саме так 

обіймає мене мій син, коли не бачить мене цілий день і страшенно скучив, бо 

той довгий день здається йому вічністю. 
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Хто ж востаннє обіймав тебе, хлопчику, якщо ти так щиро тиснеш в 

обіймах сторонню людину? Шепочу на вухо «Я скажу тобі велику таємницю, 

коли тобі важко, ти молися Богові, він тобі завжди допоможе», він каже «Я 

знаю». Ставлю його додолу - біжать інші – «А можете і мене обійняти?» 

Повертаємось з колегами на роботу, ще купа справ, в маршрутці ледь 

стримую сльози, нема слів… 

Може комусь здається, що бібліотекарі нічого не роблять, окрім того, що 

читають за кафедрою книжки, це далеко не так… 

 

 

Бібліотеки ніколи не втратять своєї актуальності, тому що їхнім 

призначенням у всі часи було привнесення духовності та моральності у 

суспільство свого часу. І хоча змінюються форми роботи, суть лишається 

незмінною – ми завжди віддаватимемо знання, надію, своє тепло тим, хто цього 

потребує. Ми робитимемо все, щоб життя людей, які оточують нас ставало 

кращим. Може змінитися все навколо нас, але поки є бібліотеки – ви не будете 

самотніми, і це не зміниться ніколи! 

 

-  
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Щедрий вечір в бібліотеці ім. Д. Чижевського 

Світлана Приймак 

Ви коли-небудь танцювали вальс в холі бібліотеки? Або слухали опівночі 

концерт флейти і гітари? Пили каву і відпочивали з книгою на дивані? Бачили 

одночасно весь цвіт зірок російської естради? Терли мак на кутю? Ні? То ви 

багато втратили! Кіровоградці та гості міста мали змогу зробити це та взяти 

участь у святковій програмі з близько 20 заходів (гіперссилка на святкову 

програму) на «Щедрому вечорі в бібліотеці ім. Д. Чижевського», який 

організували творчий колектив бібліотеки на чолі з директором Оленою 

Гаращенко. 

Вперше в Кіровограді таким незвичним способом відзначали новорічно-

різдвяні свята. У п’ятницю 11 січня з 19.00 до опівночі відвідувачі обласної 

бібліотеки мали можливість на трьох поверхах бачити, чути, брати участь в 

заходах, майстер-класах,екскурсіях, концертах. Святкове дійство розпочалося з 

привітання карнавальних меланкарів (учасників фольклорного гурту 

кіровоградського музичного училища і музею ім. К. Шимановського, під 

керівництвом Олександра Полячка). 

  
Ну а потім кожен бажаючий міг вирушити за бажанням – на урок танців, 

на екскурсію в книгосховище, на перегляд новорічних фільмів, пограти в Kinekt 

-3D ігри чи подивитися нові виставки. 
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Про те, як втілювався проект, розповідає директор бібліотеки Олена 

Миколаївна Гаращенко: «Ніч у бібліотеці - не нова ідея, вже багато років такі 

заходи проводяться в країнах Європи, торік з успіхом пройшла в російських 

бібліотеках. У Кіровограді такий вечір проводиться уперше. Практично все 

було зроблено нашими власними силами. Багато хто вважає, що бібліотека це 

місце, де зберігаються і видаються книги. Тож ми вирішили змінити 

стереотипи, показати бібліотеку з іншого боку як місце зустрічі, спілкування, 

комфортного відпочинку для всієї родини». 

  
Фотографії Сергія Лесіва 

Особливими хітами відвідування стали ворожіння на каві, черга виходила 

за межі відділу, і екскурсія до книгосховища «Тіні великих письменників». В 

цей вечір бібліотечну підземку відвідали близько 300 кіровоградців. 
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Цього вечора у відділі рідкісних і цінних видань вперше була 

презентована виставка «Різдвяна казка», на якій експонувалися документи ХІХ 

– поч.. ХХ ст. з історії християнства, присвячені традиціям і звичаям українців, 

зокрема тих, що проживають в еміграції, твори для дітей. Перлиною виставки 

був трьохтомник «Библейские мотивы» 1796 року з ілюстраціями художника 

Доре. Навдивовижу багатолюдними були різдвяні літературні читання, де 

бібліотекарі читали «Святую ночь» Сельми Лагерлеф, а студенти інсценували 

оповідання А. Чехова. 

  
Фотографії Сергія Лесіва 

 

А також усім сподобалась гра-розіграш «Відчуй себе бібліотекарем». 

Фінальною точкою в цьому феєричному дійстві став концерт флейти і гітари 

(студенти Кіровоградського музичного училища, клас Ігоря Голишева). «Це 

просто фантастика!», «Такої бібліотеки, як у нас, немає ніде! Сучасна 

бібліотека нашого міста!!!» - це лише крихта з відгуків вдячних відвідувачів, а 

загалом такими відгуками списано понад десяток великих аркушів паперу. 

Загалом майже тисяча гостей прийшли цього щедрого вечора в бібліотеку і всі 

вони отримали гарний настрій та багато нових вражень! 
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Фотографії Сергія Лесіва 

  
Фотографії Василя Васюка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мультфільми,  
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Бібліотека на сторінках друкованих видань 

 
Виктория Барбанова  

 

АНАТОЛИЙ ПИВОВАР: «ЗА НОВОРОССИЮ ЭТИХ 

КЛОУНОВ НАДО БЫЛО СРАЗУ ЖЕ ПОДНЯТЬ НА СМЕХ» 

29.07.2014 

 

Новая книга экономиста и историка А.Пивовара «Вільні матроси сіл 

Дереївка і Куцеволівка» представляет интерес для всех, кто изучает историю 

родного края. 

 
По образованию Анатолий Пивовар – экономист, однако он хорошо 

известен как историк, специализирующийся на достаточно редкой тематике – 

изучении и анализе карт. Именно труды, связанные с картографией и 

топонимикой, принесли ему известность. 

Книгу о вольных матросах, живших в Онуфриевском районе, можно 

назвать своеобразным вызовом нынешним событиям в Украине, поскольку 

автор подробнейшим образом рассматривает исторический промежуток, в 

котором села Дериевка, Куцеволовка и ряд других населенных пунктов, в 

которых в ХІХ веке были организованы товарищества вольных матросов, 

входили в состав обширной территории, называемой Новороссийским краем. 
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Естественно, первый вопрос – об использовании этого слова в его нынешнем 

контексте: 

- Анатолий Васильевич, вы не боялись, что за книгу о Новороссии на вас 

могут посыпаться всевозможные обвинения, а сама книга станет объектом 

спекуляций? 

- Нет. Более того, я считаю, что эта книга была издана очень 

своевременно, – сейчас мы переживаем один из тех моментов, в которые 

историческая правда как никогда важна и может определять будущее. 

Новороссийский край – так в Российской империи называлась территория 

северного Причерноморья – земли, сегодня являющиеся частью юга и центра 

Украины и юго-востока современной России. Эта территория вошла в состав 

Российской империи (по сути, была колонизирована, отсюда и название – 

«новые земли России») одной из последних. Поэтому донбасских боевиков, 

этих клоунов с их безграмотными лидерами, за использование термина 

«Новороссия» надо было сразу же поднять на смех – но никто этого не сделал. 

Теперь, конечно же, Новороссия стала предметом всяческих спекуляций и 

споров, но все эти споры тут же прекратятся, как только образуется 

критическая масса среди украинского населения, хорошо знающая собственную 

историю и не принимающая на веру подобные вольные трактовки. 

- По своей профессии вы – экономист, а по призванию – историк. Как так 

вышло? Почему история не стала вашей профессией? 

- После окончания школы я сначала решил поступить на географическую 

специальность в киевский университет им. Т. Шевченко. Вступительный 

экзамен по основной специальности: экзаменатор выслушал мой ответ и 

поставил четверку. При этом заверил, что я прохожу и буду учиться. Но я 

решил забрать документы. «Но ты же проходишь, зачем?» – спрашивает 

экзаменатор. А я ответил: «Знаете, я слышал, как отвечали двое абитуриентов 

передо мной, и видел, какие вы им поставили оценки. Я в этом бедламе учиться 

не хочу». А на экономической специальности были те же вступительные 

экзамены, что и на географии, только основной – математика. У меня склад ума 

на самом деле – математический. И я поступил, отучился на отлично, без 

единой четверки. Сегодня я – кандидат экономических наук, работаю в 

аппарате Верховной Рады Украины. 

В молодые годы – во время обучения, аспирантуры – я забросил свое 

увлечение и ушел в экономику. Но в один прекрасный момент мой школьный 

учитель истории задал мне вопрос о происхождении названия моего родного 

села Красной Каменки. Я заинтересовался, стал рыться в архивах и нашел вот 

эту карту (показывает на карту, изображенную на обложке другой своей книги 
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– «Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах 

середини ХVIII століття») – карту земель Новой Сербии ХVIII века. С того 

самого времени я изучаю исторические карты Украины. Кстати, эта карта 

Новой Сербии – самая старая из тех, которые мне приходилось изучать. На 

иллюстрации она черно-белая, на ней мало что понятно, но в реальности это 

превосходная цветная, нарисованная акварелью, очень детальная карта. По сути 

– произведение искусства. С тех самых пор (а случилось это больше 25 лет 

назад) я все свое свободное время посвящаю изучению и анализу карт. Отпуск я 

провожу в государственном архиве, жена уже рукой на меня махнула (смеется). 

- Что побудило вас начать писать книги? Вы ведь издаете их за 

собственный счет и выпустили уже около десятка серьезных научных трудов. 

- Проблема современной исторической науки в том, что большинство 

ученых – монографисты. То есть эти люди изучали историю не по 

первоисточникам, а по монографиям других историков. Сегодня очень мало 

работ, в которых ученые обращаются именно к первоисточникам – то есть к 

архивам. И при этом многие из них на основе прочитанного выстраивают 

собственные теории, не удосуживаясь проверить их фактами. Получается, во-

первых, эффект испорченного телефона, а во-вторых, в отечественной 

исторической науке, к сожалению, имеется ужасная традиция трактовать 

события в угоду господствующей идеологии. Все книги, которые написал я, 

основываются не на чьих-то научных работах, а именно на первоисточниках – 

картах и архивных документах соответствующего исторического отрезка. 

Давайте посмотрим на последнюю мою работу о вольных матросах – вот 

ревизионные документы с данными о каждом человеке, вот патенты, вот 

фотографии, вот карты. Это все – факты. Я не люблю строить на основании 

фактов какие-то теории, я считаю, что моя задача – заполнить пробел в 

современной исторической науке, возникший из-за того, что ученые 

практически перестали работать с первоисточниками. В своей работе я 

неоднократно видел, как архивные документы опровергают чью-то красивую 

теорию, на которой человек уже построил карьеру. Особенно много таких 

моментов в топонимике. 

- Получается, вы не раз обнаруживали, что общепринятая теория 

происхождения названия того или иного села, города не имеет ничего общего с 

исторической действительностью? 

- Именно так. Самый яркий пример – два села с названием Орлик. Одно 

расположено на Днепре, в Полтавской области, другое – в Днепропетровской. 

Полтавский Орлик, согласно основной исторической версии, был основан 

вольным казаком Орликом, а тот Орлик, что находится в Днепропетровской 
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области, якобы связан с именем известнейшего политического деятеля 

Филиппа Орлика, автора первой украинской Конституции. Но архивные 

документы говорят о том, что все было с точностью до наоборот, я нашел 

ревизионный список, с которого все началось, – некий не совсем понимающий 

в своем деле писарь перепутал одно село с другим (такое случается довольно 

часто). Тут, кстати, возникает передо мной дилемма: оставить как есть или 

попробовать открыть людям глаза на историческую правду. Проблема в том, 

что подобного рода легенды являются частью самоидентификации человека, 

свести их на нет – значит, убить какую-то его часть. Знание истинной истории 

своего края очень важно еще и по этой, психологической причине. 

- Как специалист в топонимике прокомментируйте ситуацию вокруг 

переименования Кировограда. Есть несколько вариантов – вернуть 

историческое название Елисаветград или дать новое: Новокозачин, Златополь и 

так далее. 

- Давайте для начала выскажу свое мнение о Елисаветграде. Я знаю, что 

среди местных краеведов идут жаркие споры о том, как правильно писать это 

название – ЕлиСаветград или ЕлиЗаветград. Так вот – этим людям попросту 

нечем больше заняться! Поймите, как и сейчас, в XVIII и XIX веках документы 

писали и грамотные люди, и безграмотные. Та разница в написании названия, 

вокруг которой были построены теории о Крепости Св. Елисаветы и 

императрице Елизавете, могла возникнуть из-за того, что писарь просто 

допустил ошибку при переписывании. А в архивном деле я очень часто 

сталкивался с тем, что такая ошибка потом закреплялась в более поздних 

документах и приводила к разного рода казусам, село Орлик – яркий тому 

пример. Относительно Златополя – однозначно нет, так как жители Златополя в 

Черкасской области уже подали в топонимическую комиссию обращение, в 

котором совершенно справедливо утверждают, что это название – исконное 

именно для их населенного пункта. А вот поселения Новокозачин в районе 

нынешнего Кировограда никогда не существовало, так что это название 

совершенно необоснованно. 

- Какое название для Кировограда предложили бы вы? 

- Я бы прибег к методу генерала Глебова: тот все основываемые на своих 

землях поселения называл просто и емко – по названиям урочищ, рядом с 

которыми они находились. Местные крестьяне хорошо знали эти урочища, 

названия, как правило, получались уникальными, плюс такое село гораздо 

легче идентифицировать по документам, чем какую-нибудь Васильевку. По его 

методу у меня получается название Ингулгород. Однако я не стал бы спешить с 

предложением именно этого названия, хоть оно и нравится мне, – поселение 
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Ингулгород я нашел на одной из карт XIX века, но вплотную его изучением не 

занимался. Определенные сомнения вызывает, во-первых, достоверность самой 

карты, а во-вторых, чтобы что-то предлагать, нужно обстоятельно изучить, что 

это за поселение и связано ли оно как-то с современным Кировоградом. Есть 

определенная доля вероятности того, что поселения Ингулгород не 

существовало вообще… 

 «Украина - Центр».-2014.-31 июля.- С. 19 
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Влад Башкиров 

 

Шевченко – поруч 

 

Обласна бібліотека ім. Д. Чижевського створила унікальний краєзнав-

чий медіа-проект «Єлисаветградськи- ми шляхами Кобзаря». 

 

Як відомо, Тарас Шевченко - ідейний, моральний та духовний 

дороговказ українського народу. Кожен українець вважає Шевченка однією з 

найвизначніших постатей всієї нації. Проте чи багатьом жителям 

Кіровоградщини відомо, що великий поет свого часу відвідав наш рідний 

край. Малим, чумакуючи разом з батьком, він бачив Гуляйполе (Златопіль, 

потім — Новомиргород), Дідову Балку, Дев’яту роту, Єлисавет. А його 

нащадки по сестриній родовій гілці проживали в місті Знам’янці і залишили 

по собі добрий слід. 1000 примірників поетового «Букваря Южнорусского», 

який вийшов друком у Петербурзі, були надіслані до Єлисаветграда у місцеві 

недільні школи. Нині на Кіровоградщині дев’ять сіл різних районів 

називаються Шевченковими. 

Отже, упродовж 2013 року творча група бібліотекарів здійснила цікаву 

дослідницьку, наукову роботу, результатом якої було створення нового медіа-

проек- ту обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського 

«Єлисаветград- ськими шляхами Кобзаря», присвяченого 200-річному ювілею 

від дня народження Т.Г.Шевченка. Мета проекту — зібрати якомога більше 

корисної інформації про Тараса Шевченка та його творчість на сторінках 

одного сайту. Особливістю ж цього ресурсу є те, що всі відомості подані 

виключно співвідносно з нашим краєм. Раніше, наприклад, не було впо-

рядковано інформацію про вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка на 

Кіровоградщині, в проекті розкрита шевченківська топоніміка на теренах 

краю, є фото пам’ятників поету на території нашої області. На сайті можна 

здійснити віртуальну подорож колекцією Кіровоградського обласного 

художнього музею і переглянути експозицію, присвячену шевченківським 

мотивам у творчості митців. Тим, хто захоплюється музикою, естетичну 

насолоду принесе годинний концерт «Етюди про Шевченка» у виконанні 

муніципального хору Юрія Лю- бовича. 

Ексклюзивом ресурсу є розділ «Книжкова скарбниця». Це оцифровані 

рідкісні й цінні видання з фондів обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського: 

Дмитро Яворницький «Матеріали до біографії Т.Г.Шевченка», Наталя Геркен-

Русова «Шевченко у Рєпніних», а також оригінальне прижиттєве видання 
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«Кобзаря» 1840 року. Сучасні користувачі одразу оцінять перевагу медіа-

проекту. Адже згадані рідкісні видання, які зазвичай можна побачити лише за 

склом виставкових стендів, відтепер можна віртуально погортати, прочитати 

онлайн, завантаживши у доступних форматах: рdf, mobi, еpup, fp2.. 

Тут ви знайдете й бібліографічні покажчики книг і статей про 

єлисаветградські сторінки біографії Тараса Шевченка, його родовід, 

шевченкове коло, а також покажчики періодичних видань та книг місцевих 

письменників, які присвячували свою творчість Кобзареві. 

Сподіваємось, що цей інтернет-ресурс стане корисним і цікавим учням, 

студентам, викладачам, науковцям, краєзнавцям, а також кожному 

небайдужому до історії рідного краю кіровоградцю. Проект наблизить ім’я 

Шевченка до кожного з нас, сприятиме розкриттю феномена особистості 

великого сина українського народу. 

Тому запрошуємо усіх вивчати Тараса Шевченка на сторінках сайту 

обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського.  

Народне слово. - 2014. - 3 квітня. -  С. 10 
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Валентина Корнієнко 

 

 

Що необхідно творчій еліті 

 

Минулого тижня голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко 

зустрівся з представниками творчих спілок області. Важко пригадати подібне 

офіційне зібрання, яке б зрівнялося з цим своєю емоційністю, насиченістю та... 

тривалістю. Необхідність зустрічі назріла вже давно, однак поштовхом для її 

проведення став Щорічний стратегічний діалог, на якому творча еліта ще раз 

про себе нагадала. 

Андрій Іванович закликав кожного учасника виступити з конкретними 

пропозиціями або ж проханнями. Та виявилося, що творчим людям важко 

втиснутися в офіційні рамки, тому без «розтікання мислію по древу» не 

обійшлося. Чи не єдиним, хто лише висловив подяку владі за підтримку, був 

голова Кіровоградського обласного осередку Всеукраїнської хореографічної 

спілки Анатолій Коротков. Ставлячи себе у приклад, він доводив присутнім, що 

досягти значних результатів можна лише завдяки наполегливій праці, бо навряд 

чи справа увінчається успіхом, якщо тільки й чекати на допомогу. 

Окрім подяк прозвучало і чимало пропозицій. Літератори переконували у 

тому, що однієї лише премії ім. Маланюка їм замало. На що одразу відповіли 

театрали — вони взагалі не мають жодної відзнаки на рівні області. До розмови 

долучилися й краєзнавці з проханням уніфікувати суми виплат лауреатам 

премії ім. Ястребова. Спільним проханням була фінансова компенсація від-

ряджень. На жаль, сьогодні передбачити такі видатки з обласного бюджету 

неможливо, але Андрій Ніколаєнко пообіцяв, що всі ці питання будуть 

розглядатися на рівні департаментів фінансів і культури, туризму та культурної 

спадщини облдержадміністрації. 

Повернімося до літераторів. Голова обласної 

організації Національної спілки письменників 

Василь Бондар порушив актуальну тему — 

книговидання в області. Зокрема, йшлося про книгу 

Юрія Матівоса «Тарасові шляхи Приінгулля». 

Кошти на це видання вже виділено з обласного 

бюджету, адже оминути його було практично 

неможливо — цьогоріч Україна відзначає 200-річний 

ювілей з дня народження видатного українця Тараса Шевченка. Незабаром по-

бачить світ і масштабне семикнижжя, присвячене 75-річчю області. В них 
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Кіровоград- щина виблискуватиме всіма гранями мистецького життя — 

літературою, хореографією, образотворчим мистецтвом та ін. Щодо 

літературних журналів, то представник літературного об’єднання «Степ» 

Олександр Косенко наполягав на тому, що не варто об’єднувати два, на його 

думку, різнопланові видання — «Вежу» та «Степ». До того ж кожне з них 

отримує певні грошові суми з обласного бюджету, які минулоріч становили по 

20 тисяч гривень. 

Продовжуючи тему книговидання, зупинимося і на проблемах бібліотек, 

які озвучила директор обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського Олена 

Гаращенко. На часі гостро постала необхідність у придбанні потужного сканера 

та облаштуванні цифрової лабораторії, завдяки якій книги можна було б 

переводити в електронний формат. На жаль, грантів, які б допомогли вирішити 

це питання, немає, тому без підтримки влади не обійтися. Не менш важливим є 

і питання забезпечення бібліотек області додатковим тиражем посібника 

«Історія рідного краю». З огляду на те, що керівництво області поставило 

завдання забезпечити цією книгою не лише кожну бібліотеку, а й кожного учня, 

то перевидання влетить у хорошу копієчку. Можливо, у вирішенні цього 

питання допоможе благодійний фонд «Розвиток Кіровоградщини». 

Побіжно згадали і Львівський форум книговидавців, на якому 

Кіровоградщина жодного разу себе не представила. Андрій Ніколаєнко 

закликав присутніх звернути на це увагу та докласти максимум зусиль, аби 

виправити ситуацію. 

Після двогодинних розмов усі залишилися задоволеними. Кожен мав 

змогу виступити з конкретними пропозиціями, побічно згадавши ще з десяток 

прохань, і нічого з озвученого не залишилося поза увагою. 

Народне слово. - 2014. - 13 лютого. -  С. 10 
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Віктор Крупський 

 

СВІТЛАНА УШАКОВА: “КАДЕБІСТ, ЗАСЛАНИЙ У НАШ КІНОКЛУБ ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ НЕБЛАГОНАДІЙНИХ, СТАВ НАШИМ ДОБРИМ ДРУГОМ” 

 

Це тепер кожен, хто має комп ’ютер і кому шкода власного життя на 

перегляд телевізійного "мила ", може знайти в інтернеті кіно на свій смак 

і, грубо порушивши закон про авторське право, "скачати" його. А були ж 

часи, коли наші співвітчизники могли хіба що мріяти про перегляд кіно, за 

змістом і формою відмінного від фільмів для широких народних мас! 

Щоправда, на початку 1980 років ситуація дещо змінилася - в СРСР було 

утворено Всесоюзну федерацію кіноклубів, і клуби, які входили в неї, 

показували і Тарковського, і Фелліні, і ще багато чого з того, що 

називається "іншим кіно". Починалися зібрання в цих клубах з виступів 

місцевих кіноекспертів, які перед переглядами фільмів налаштовували 

публіку на певну хвилю, а закінчувалися дискусіями, в яких брали участь і 

глядачі. Не обійшла ця мода й Кіровоград - тут було створено кіноклуб 

"Екран", який діє до цих пір. Пригадати історію кіноклубу "Екран" я 

попросив одну із тих, хто стояв біля його витоків як суспільного явища, - 

завідувачку відділу мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Чижевського Світлану Ушакову. 

- Дозвольте спершу коротко розповісти про те, як працювала радянська 

система кінопрокату, - так почала Світлана. - У великих кількостях випускалися 

бобіни з фільмами і розповсюджувалися по територіальних підприємствах 

кінофікації, а ті вже надавали ці фільми кінотеатрам. І кожному фільму, 

залежно від його ймовірної касовості, присвоювалася категорія. Картини 

першої категорії спрямовувалися у великі кінотеатри, показувалися на широких 

екранах. Фільмам же, на які, за прогнозами, народ масово не пішов би, 

присвоювалися друга та третя категорії. Вони направлялися у невеликі 

кінотеатри, а то й у сільські клуби. Там ці плівки швидко зношувалися, 

особливо "хвости" - початки й кінці. Вони обрізалися, фільми ставали все 

коротшими і, врешті-решт, списувалися "на срібло".  

Така доля спіткала й ранні фільми Параджанова. Тому ці картини мало 

хто бачив, поки вони у 1990-х не вийшли на відеокасетах... Очевидно, щоб 

виправити цю несправедливість і показати некасові, але гарним людям, 

спроможним їх оцінити, на початку 80-х по всьому СРСР у системі кінофікації 

створено кіноклуби. У тому числі - на Кіровогадщині. Це був 1982 рік, коли при 

обласному підприємстві кінофікації, воно розташувалося на Балашівці, було 

створено кіноклуб. Тоді ж Володимир Бікаєв, один із співробітників 
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підприємства кінофікації, запропонував співробітництво Еллі Янчуковій, 

тодішній завідувачці відділу мистецтв нашої бібліотеки, на той час вона носила 

ім’ я Крупської. 

Ідея була така. Перед кінопоказом на сцену мав вийти хтось із наших - 

або Янчукова, або я, або Іванцова - і представити фільм. Людей на ці сеанси 

приходило небагато, зал, як правило, був майже порожній. Пригадую, як з 

колегами дивилася Довженкову “Землю". Купили по кілька квитків кожен (суто 

для звітності) і переглянули знаменитий фільм. Володя Бікаєв, до речі, теж 

цікавився таким кіно. Ці сеанси проходили спочатку в "Мирі", потім - у 

кінотеатрі імені Дзержинського, в його голубому, меншому, залі. Спершу - по 

суботах, пізніше по - п’ятницях, у вечірній час, о 18.40. Деякі організації 

отримували запрошення на ці кіносеанси. Наприклад, редакція 

"Кіровоградської правди", обком партії. 

-А ще хто ходив на ці сеанси? 

-Педагоги музучилища, яке тоді розташовувалося поряд із кінотеатром 

імені Дзержинського. Зокрема, ті, які працювали на відділенні теоретичної 

музики. Вони й складали ядро кіноклубу. Були серед його завсідників викладачі 

педінституту - психологи та філологи, а також співробітники краєзнавчого 

музею. Тобто інтелігенція. Ці люди намагалися не пропустити чергового 

кіносеансу, бо розуміли, що в майбутньому може й не випасти можливості 

подивитися такий-то фільм. Наприклад, бобіну з "Дзеркалом" Тарковського нам 

прислали аж із Уфи, від тамтешнього підприємства кінофікації.  

- Про що ви з колегами розповідали перед кінопоказами? 

- Ясна річ. не зміст фільмів переказували. Наприклад, ознайомлювали з 

якоюсь точкою зору на твір. Наприклад, перед переглядом Ьунюеля... 

- Ви й Бунюеля показували? 

- Аякже! У 1986 році був кіносеанс "Скромної чарівності буржуазії". Це 

фільм, якщо хтось не знає, знятий у сюрреалістичній манері... 

-  ...І в ньому ідеться про нікчемне життя вершків французького 

суспільства. Невже ваш співробітник, представляючи цей фільм, 

наголошував, що Бунюель викриває загниваючий капіталізм, і дякував 

рідній партії за щасливе життя в СРСР? 

-  Ні, нікого в такому дусі ми не викривали і партію не хвалили. 

Говорилося, що Бунюель показав проблеми буржуазного суспільства. 

Показували ми й "Андалузького пса", це перший фільм Бунюеля, теж 

сюрреалістичний, але короткометражний. Ви не бачили його? 

-  "Скромну чарівність буржуазії" і "Цей невиразний об’єкт 

бажання" бачив, а "Андалузького пса" - ні. 
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-  Уявіть собі: чоловік дивиться на повний місяць, після чого робить 

надріз на оці дівчини. А далі - рука, з якої виповзають мурахи; чоловік тягне 

два роялі з напіврозкладеними мертвими ослами... Представляючи таке кіно, ми 

говорили глядачам, що сюрреалісти намагаються розворушити обивателя 

своїми незвичними образами та сюжетами. До речі, з моїх знайомих 

найбільшим любителем Бунюеля є Ігор Смичек, відомий кіровоградський 

художник. Він просто обожнює його... Також у кіноклубі активно показувалася 

кінопродукція "Грузії-фільму". Гарних грузинських фільмів було багато. 

Наприклад, "Подорож молодого композитора" Георгія Шенгелая. Або його ж 

"Хареба і Гогі". Ідея цих творів - показати роздвоєність людського існування, 

зовнішньої і внутрішньої його складової. Показували ми й "Жив співучий 

дрізд" Отара Іоселіані, який тоді ще не виїхав з країни, зараз він живе у Франції. 

-  А фільми Тенгіза Абуладзе? До речі, я, переглядаючи недавно 

його "Каяття", не відчув того сильного враження, яке було, коли дивився 

цей фільм у 1986-му. Тепер він мені здається кон’юнктурним твором. 

- Показували ми й фільми Абуладзе, це було пізніше. А щодо вашого 

враження.... Є твори актуальні на всі часи, а є - на короткий історичний період. 

До останніх належить і "Каяття" Абуладзе. Але такі фільми були свого часу 

потрібні. До того ж, кінематографічна мова "Каяття" була зрозуміла широкому 

загалу... Демонстрував кіноклуб і фільми Андрія Кончаловського, Елема 

Климова, Лариси Шепітько, зокрема її військову драму "Сходження" за повістю 

Бикова "Сотников". Цей фільм ми показували кілька разів, він користувався 

великим попитом. 

-  Як кіноклуб "Екран" пережив бурхливі дев’яності? 

-  З розпадом СРСР у кінопрокаті почалися великі зміни. Кінотеатри 

по- 

чали закриватися, зате стільки приватних відеозалів виникло в місті! 

Кіровоградське підприємство кінофікації теж намагалося зайняти цю нішу і 

створило власний фонд відеокасет. Сеанси відбувалися у приміщенні нашої 

бібліотеки, куди уже й перебрався кіноклуб (до того ми, бібліотекарі, 

працювали в ньомуна громадських засадах). Пригадується, в 90-і роки ми 

показали такі записані на відео твори, як "Синя Борода" Курасави, "Дев’ять з 

половиною тижнів" Лайна, "Одного разу в Америці" Леоне, "Кабаре" Фосса, 

"Небо над Берліном" та "Париж - Техас" Вендерса. Демонстрували французів,в 

тому числі Таверньє. Показували фільми угорця Іштвана Сабо, болгарське, 

югославське кіно. І звісно, польське - фільми Зануссі, Вайди, Пивоварського... 

У залі збиралося по ЗО - 50 чоловік. Продавати квитки на ці сеанси ми не мали 

права - бібліотека ж, а не підприємство. Виписували одноразові читацькі 
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квитки, при цьому бралася символічна плата. Це дозволяло компенсувати 

витрати бібліотеки хоча б на електроенергію. 

-  А елітарність клубу втрачалася… 

-  Так, тоді й почався відхід від елітарності. Прийшло багато нових 

людей. Деякі з них, до речі, тепер працюють у вашій, інформаційній, сфері. 

Наприклад, Женя Манженко з обласної телерадіокомпанії, Валера Лебідь, 

також журналіст. Був серед кіноклубівців дев’яностих і Олександр Ратушняк, 

нині він - викладач педуніверситету. Щоправда, про свою причетність до 

нашого кіноклубу він нагадав недавно мені сам, сказавши при зустрічі: "А ви 

мене не пам’ятаєте? Я ж у першому ряду сидів..." А є багато людей, які були 

двічі чи тричі на наших кінопоказах, та вважають себе давніми кіноклубівцями. 

Дехто давно вибрався з Кіровограда і, буваючи тут уже в гостях та помічаючи 

афішу кіноклубу, каже: "Слава Богу, кіноклуб є - значить, життя триває". 

-  От ви назвали відносно молодих, так би мовити, вихованців 

кіноклубу. То назвіть і ветеранів. 

-  Валерій Онишко та Геннадій Дьяконов з педуніверситету, Олег 

Нагорний з музичного училища, Олена Ієвська та Марина Таранець, обидві теж 

з музучилища. Марина - вже покійна. Журналісти Броніслав Куманський, 

Валентина Селезень, Валентина Левочко, Геннадій Рибченков, Володимир 

Мощинський, Валентина Бажан - також наші. І Володимир Панченко, Віктор 

Шило, і Віталій Бабич, і Олег Натяжний і вже покійні Валерій Репало, Світлана 

Барабаш, Леонід Куценко та Таня Смоленчук... Хіба всіх перелічиш! 

-  А Чуднов? 

-  Залучали й Олександра Вікторовича. Він, ще працюючи в 

педінституті, на прохання нашого клубу представляв деякі фільми. А коли 

перейшов був на роботу до нас в бібліотеку, то вів уже власну програму в 

кіноклубі. Звісно ж, він наш, кіноклубівський. 

-  Казуси, курйози пригадуєте якісь у зв’язку із роботою 

кіноклубу? 

-  Навряд чи це курйозна, та все ж цікава історія. У вісімдесяті роки 

така вільнодумна публіка, яка збиралася в нашому кіноклубі, не могла не бути 

цікавою для КДБ. І за нами було встановлено кураторство з боку цієї установи. 

Хто саме той куратор із публіки, яка приходила в кіноклуб, - те з-поміж 

працівників бібліотеки знала тільки Елла Янчукова, але вона нічого такого нам 

не казала, бо дала підписку про нерозголошення цієї таємниці. І якось я 

вирізнила серед абонентів відділу чоловіка, який брав музичні платівки, щоб 

прослуховувати їх удома. Брав він по п’ять - десять платівок за раз. Це при 

тому, що іншим абонентам платівки додому не видавалися. Потім я дізналася, 
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що це співробітник КДБ, засланий стежити за нашим кінокпубом, і що він у 

цьому процесі так захопився музикою і мистецтвом, аж став нашим добрим 

другом. Познайомившись із ним, я навіть перейнялася повагою до КДБ як до 

системи, де працюють розумні, розвинуті, культурні люди. 

А щодо курйозів... Саме згадалася одна така ситуація. Повага до глядача - 

це зав¬жди було головне правило в роботі кіноклубу. А глядачі ж різні 

бувають! Хтось має звичку вголос коментувати те, що відбувається на екрані; 

хтось приходить із пивом, як в кінотеатрах свого часу було негласно заведено... 

На одного із таких глядачів ми отримали якось скаргу: мовляв, постійно 

коментує фільми, заважає іншим. Пішли розбиратися я й Людмила Іванцова, це 

моя колега. І от Люда підходить до порушника порядку і каже йому хоч і 

пошепки, але дуже, як їй здавалося, суворо: "Молодий чоловіче, якщо ви так 

поводитиметеся й далі, я вас виведу". А потім Люда підходить до мене і питає: 

"Ну, Свєто, як я йому врізала?" 

-  Що таке кіноклуб "Екран” сьогодні? 

-  Це одна із форм роботи відділу мистецтв нашої бібліотеки. 

-  А ви як завідувачка цього відділу проводите, так би мовити, 

редакційну політику кіноклубу. За якими принципами визначаєте фільми 

для показів? 

-  Наприклад, демонстрація такого-то фільму приурочується до дати 

народження режисера. Так, це я визначаю, яке кіно показати. Але й дослухаюся 

до пропозицій кіноклубівців. Кінопокази на замовлення - це звичайна 

теперішня наша практика. 

Кіноклубівці замовляють класику, яку бачили раніш, щоб обговорити ці 

фільми з іншими. У такому форматі ми переглянули недавно, приміром, 

"Сходження" Лариси Шепітько та "Розсікаючи хвилі" Ларса фон Трієра, 

документальний серіал Десмонда Морріса "Тварина під назвою людина". 

Показували й іншу кінодокументалістику - про видатних людей в тому числі. 

Хоче, наприклад, вчитель показати дітям екранізацію Коцюбинського - 

замовляє у нас показ фільму Параджанова. А ми, працівники бібліотеки, 

представляємо дітям цей фільм. 

Деякі кінопокази проводимо під клубною рубрикою "Кіноеліксир". 

Вигадали ми її спеціально для літніх інтелігентів, які є частиною нашої публіки. 

Ці люди хочуть раз на тиждень красиво одягтися і сходити на якийсь 

культурний захід. Показуємо їм кіно 1930 - 1950 років. Як правило, підбираємо 

фільми, що добре закінчуються. Наприклад, "Римські канікули" Уільяма 

Уайлера, інші фільми з Одрі Хепберн. Їх ці наші глядачі вже бачили у своїй 

молодості, яка припала на хрущовську відлигу. 



374 

 

-  Нічого собі! 

-  Я теж до деякого часу не уявляла, що в Кіровограді є такі люди. 

Що стосується фільмів з Одрі Хепберн, з Бертом Ланкастером. Це - звичайна 

попса, попса 40 - 50 років минулого століття. Французи називали це вичищеним 

кіно, оскільки воно не відображало суспільних проблем. І неореалісти, які 

з'явилися пізніше, намагалися боротися із цим кіно як із фальшем. Оцей фальш 

ми й показуємо тепер літнім людям. Не тільки його, звісно. Із сучасних недавно 

показали фільм "Чотири місяці, три тижні, два дні". 

-  Я бачив його. Це драма про Румунію часів Чаушеску, головна її 

героїня намагається зробити нелегально аборт. 

-  Так. Цей фільм, до речі, відзначено на якомусь європейському 

кінофестивалі. Показували старикам і фільми Ханеке. Тобто підмішували в 

улюблені ними кіносолодощі трішки справжнього кінематографу. 

-  Намагаєтеся тримати марку кіноклубу? 

- Так, намагаємося. 

-  В гостях у кіноклубу були знаменитості... 

-  З 1986 року до нас їздить Марина Тарковська. Вона представляла в 

кіноклубі "Андрія Рубльова”. Марина – наш друг. Коли вона – в Кіровограді, то 

друга після готелю її опорна точка - це наша бібліотека. У нас із нею дружні, 

душевні відносини. Ми для неї - Еллочка, Свсточка, Людочка. Ще з 

кінознаменитостей були у нас київський документаліст Сергій Маслобойщиков, 

сценарист Сергій Тримбач, відомий за фільмом “Живі”, про Голодомор. Був 

Петро Тодоровський. Був Жовна, він представляв фільми за своїми 

сценаріями... Хочу сказати ще ось про що. До нас прибилися два українських 

кінофестивалі. Це "Docudays UA" - фестиваль документальних фільмів та 

"Кіномедіа", в якому беруть участь творці кіно про журналістів, телеведучих, 

про всіх, хто працює у сфері медіа. Ми здійснюємо представництво цих 

фестивалів у нашому місті, надаємо їм інформаційну підтримку, запрошуємо 

кіровоградців на перегляди. 

-  Світлано Анатоліївно, дозвольте банальне запитання: що таке 

кіно у вашому житті? 

-  Кіно зробило мене такою, як я є. Вважаю, роль кіно у нас 

недооцінена. Зокрема, в педагогіці. А поляки прийшли до того, щоб 

використовувати у цій сфері кінопокази з обговореннями фільмів. Причому не 

тільки при вивченні гуманітарних наук. Така форма навчання сприяє росту 

особистості. 
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-До речі, є цікавий старий польський фільм про те, як молодий 

чоловік купив кінокамеру, захопився кінозйомкою і як ця пристрасть 

перевернула його життя. 

- Це "Аматор" Кесльовського... Не знаю, ким би я була, якби не кіноклуб. 

Є така програма - "Культ кіно” на російському телеканалі "Культура". Мені 

подобається ця назва, я сприймаю її не в перенсному значенні, а буквально. Я - 

одна із служителів цього культу, язичників, готових приносити своєму ідолові 

будь-які жертви. 

Вечірня газета. - 2014. - 24 січня. -  С. 11-12 
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Валентина Левочко  

Хто з книгою дружить…  

 

 

 
 

- А чому ти вирішила про мене писати? - запитала з деякою 

недовірою моя гостя, завідуюча відділом мистецтв бібліотеки 

імені Чижевського Світлана Ушакова. 

 

- Повинна ж я про когось писати, - віджартувалася я. - Ну якщо 

відверто, то це й не зовсім про тебе, а про нашу з тобою можливість 

впливати на виховання почуттів. 

А тепер поясню читачам, що мала на увазі, зараховуючи себе до одного із 

Ушаковою, так би мовити, цеху. Одна з моїх професій - бібліограф-бібліотекар. 

Свого часу довелося попрацювати в міських бібліотеках Кіровограда. Так що, 

зі Світланою ми ще якоюсь мірою - колеги. Можливо, це теж відіграло свою 

роль у бажанні поспілкуватися з нею "на книжкову тематику". Хоча, можливо, 

для такої розмови більше підійшов би, наприклад, бібліотекар відділу об-

слуговування читачів. Бо Світлана все-таки пов'язана з дуже специфічною 

літературою. Далеко не кожен відвідувач бібліотеки цікавиться багатотомним 

виданням Джорджо Базарі чи листуванням передвижників. Однак, Світлана 

Ушакова не зовсім погоджується з моєю думкою і вважає себе лоцманом, 

навігатором у книжковому світі. 
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- Про таких, як я, кажуть: відірвані від життя, - зізнається Світлана. - 

Вся моя діяльність пов'язана з книгами. Іноді називаю себе не бібліотекарем, а 

читачем, котрий маскується під бібліотекаря. 

- І настільки надійна твоя маска? 

- Звичайно, я намагаюсь багато читати. Причому люблю читати 

складну літературу. І взагалі, я - за те, щоб люди, особливо молодь, читали 

складну літературу. Я вірю в метаморфозу, що книга робить людину кращою. 

Але тільки така книга, яка примушує мислити, аналізувати. 

- Стосовно складної літератури... Ну, я не знаю...Коли я була, за 

твоїм терміном, молоддю, любила складну літературу, хоч до кінця і не 

уявляю, що це таке. Пауло Коельо - складний? Він мені не подобається. А 

Дена Брауна обожнюю. По-перше, герой кількох його романів, зокрема 

"Код да Вінчі", "Ангели і демони", "Інферно" - професор 

мистецтвознавства, а я свого часу навіть мріяла написати книжку про 

Ренесанс, зокрема про Сандро Ботічеллі і Бенвенуто Челінні. (Втім, 

останній сам про себе прекрасно написав, та ще й Олександр Дюма 

постарався!). Правда, у Брауна можна знайти купу помилок. Тому про 

його творчість і говорять з деяким презирством: чтиво! Так ось, у мене 

зараз настав період чтива. 

- Я теж із задоволенням читала Брауна, але, відверто кажучи, нічого 

нового, несподіваного він мені не відкрив. Розумієш, ще в школі хотіла бути 

істориком, мене цікавила можливість проникнення в глибину віків! Деякий час 

навіть працювала в краєзнавчому музеї, коли ним керував Костянтин Душейко. 

- Це ж треба! Мій шкільний вчитель. 

- Правда? Ну ось, бачиш, як багато у нас спільного. Ще й росли на 

березі одної річки. Я - балашівська, ти - новомиколаївська... Та я - про музей. 

Робота в музеї мені подобалась, але здобути історичну освіту я так і не змогла. 

В інститут на історичний факультет не вступила. Зате з легкістю вступила на 

театрознавчий факультет Харківського інституту мистецтв. Спеціалізувалася 

на корифеях, адже я - кіровоградка, то й прапор мені в руки! 

- А що? Театрознавець - це теж історик. Історик театру, - 

сказала я Світлані, і зауважила: мовляв, вона може написати рецензію на 

виставу професійніше за багатьох нинішніх дописувачів численних 

кіровоградських ЗМІ. Світлана це заперечила: рецензії писати не візьметься, 

оскільки дуже боїться когось образити. Писати про корифеїв - це одне, а 

висловлюватися, скажімо, про "Сорочинський ярмарок", як вистава того 
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заслуговує, - зовсім інше. "Ну й слава Богу, - подумала я. – Однією 

конкуренткою менше…" 

- А як ти потрапила у відділ мистецтв? – поцікавилася я далі. 

- Настільки пам’ятаю, цей відділ завжди був елітним у 

бібліотеці, його тодішня завідуюча Елла Михайлівна Янчукова будь з 

ким не працювала б. 

- Саме вона й запросила мене у відділ, за що я їй дуже вдячна. Елла 

Михайлівна - наш корифей. Вона створювала благодатну атмосферу відділу 

мистецтв. Я в неї багато чому навчилася і, мабуть, продовжую вчитися. Нині 

Елла Михайлівна - на заслуженому відпочинку, та не перериває зв'язків з 

нашим відділом. А ми втілюємо інноваційні проекти, започатковані нею. 

Насамперед, виставки художників. 

- О! У вас бувають цікаві виставки! Іноді такі, що художній 

музей чи галерея "Єлисаветград", як мовиться, відпочивають. 

- Цю інновацію "пробила" Елла Михайлівна. Багато сучасних кіро-

воградських художників середнього віку можуть вклонитися відділу мистецтв 

за пропаганду (не дуже промовисте слово, я розумію) своєї творчості. Володя 

Волохов, покійний Гриша Гнатюк, Наташа Федоренко... 

- Я особисто пам'ятаю ту моральну підтримку, яку надавав ваш 

відділ Григорію Гнатюку, чий кіровоградський період був досить 

непростим і характеризувався необлаштованістю. У відділі мистецтв його 

могли і вислухати, і підтримати, і бутербродами нагодувати. Це правда - 

художники Кіровограда повинні вам дякувати. І ви молодці, що бережете 

пам'ять про тих, чиї голоси ще недавно звучали у ваших стінах. Вже 

кілька посмертних виставок Андрюші Ліпатова влаштували. 

- І готуємо нову. Андрій завжди був нашим другом. Відгукувався на 

перший поклик. Знаєш, якби нам сьогодні треба було влаштувати тематичну 

експозицію кіровоградських живописців, їх би набралося чоловік зі сто. 

Живописні експозиції урізноманітнюють нашу роботу і справляють свій ефект. 

Читач приходить за книгою, а тут - виставка. Це розширює його світогляд. 

Пам'ятаю, була виставка портретного живопису. Якась жіночка бачить портрет 

поета Валерія Сідніна і вигукує: "О! Який він поет? Він - мій сусід!" 

- А тепер знає, що має в сусідах поета! Світлано, за останній час у 

вас було багато цікавих виставок. Тобі особисто що найбільше 

запам'яталося? 
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- Кераміка села Цвітного. Ми її довго готували. Залучили три музеї: 

краєзнавчий, художній і районний олександрівський. Виставка вийшла об'ємна, 

справляла враження. Це - побутова кераміка. Всі про неї чули, а ніхто не знав, 

що це таке. А ще в 1957 році Цвітне возило свою кераміку на ВДНГ у Москву. 

А потім про неї забули. Пам'ятали тільки колекціонери в особі Володимира 

Нагорного і дослідники, як, наприклад, Лариса Кулинич. Після нашої виставки 

всі побачили, що таке Цвітне, і ось результат - в цьому році у Цвітному 

відкрили музей цвітненської кераміки. 

- А якісь нові цікаві ідеї у тебе є? 

- Є бажання провести деякі заходи циклу "Ювілей книги". У мене є 

на прикметі кілька таких книг. Наприклад, виповнюється 50 років книзі 

"Паруси над степом" нашого земляка чудового дитячого письменника Віктора 

Близнеця. 

- Тим більше, що серед твоїх читачів є люди, котрі були знайомі з 

письменником. А ще щось про книги-ювіляри розкажеш? 

- 25 років тому Салман Рушді написав книгу "Гарун і море історій", а 

в цьому році отримав за неї андерсенівську премію. 

- Зачекай! Це ж який Рушді? Той, що йому смертний вирок 

винесли? 

- Він. Але з нього знято цей вирок. А книжка, про яку я згадала, була 

б цікавою для обговорення. Ми ж - люди широких поглядів. 

- З технічним прогресом, мабуть, стало легше працювати в 

бібліотеці. Скільки доступної інформації! 

- Саме тому, що багато інформації, працювати важче. Спробуй все 

"перелопатити". Але цікаво. Сьогодні у людини - скільки проблем! і я вважаю 

своєю місією (голосно звучить?) не створювати їм нових проблем, тобто 

допомагати у їх вирішенні. Якщо людиназвернулася до мене, я повинна її 

задовольнити. Особливої уваги потребують пенсіонери. Ці люди не повинні 

відчувати себе самотніми і покинутими. Треба ставитися до людини так, як ти 

хочеш, щоб вона ставилася до тебе. Це моє кредо. Ну, і дітям слід приділяти 

максимум уваги, зрозуміло. Привчати читати їх варто з дитинства. Розвивати 

їхню фантазію. Спілкуючись з дітьми, котрі приходять на наші майстер-класи, 

я відчуваю, що їм цього бракує. Особливо була вражена відсутністю фантазії у 

дітей з притулку, де якось побувала. 

- А твої хлопчики-фантазери? Здається, у тебе - двоє синів? 
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- Ого! Мої хлопчики вже дорослі! Програмісти. Сподіваюсь, я навчи-

ла їх тільки хорошому. А взагалі, відчуваю велике задоволення, коли на наших 

заходах - виставках, презентаціях, "колоритних мандрівочках", майстер-класах 

- збираються люди різного віку, різних інтересів, уподобань і гарно, душевно 

спілкуються. Дуже вдячна нашим друзям, котрі відгукуються на наші 

запрошення, розповідають про свої мандрівки, враження, ведуть просвітницьку 

роботу. Без цього культурне суспільство не побудуєш. 

- Ну що ж, і тобі спасибі за розповідь. Побажаємо ж нашим чи-

тачам (і бібліотечним, і газети) стати вірними друзями книги. 

 

Вечірня газета. - 2014. - 12 грудня. -  С. 12  
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Володимир Поліщук 

 

Перша Світова: єлисаветградський рахунок 

Єдиний у Кіровоградській області пам’ятник загиблим тоді воїнам 

встановлено у селі Кам’янече Новоархангельського району.   

У відділі рідкісних та цінних видань обласної бібліотеки ім. Д.І. 

Чижевського у Кіровограді триває виставка «Перша світова: історія і факти», 

присвячена 100-річчю одного з найбільших військових конфліктів в історії 

людства, що мав вирішальний вплив на історію минулого століття та призвів до 

розпаду чотирьох імперій: Австро-Угорської, Німецької, Османської та 

Російської. 

1 серпня 1914 року Російська імперія, а разом із нею і більша частина 

території сучасної України, вступила у Першу світову війну. Українці 

опинилися між двох ворожих імперій — Російської та Австро-Угорської. За 

підрахунками істориків, у складі російської імперської армії воювало близько 

чотирьох мільйонів українців, у лавах австро-угорського війська близько 700 

тисяч, близько мільйона з них ніколи не повернулися до рідного дому, їхні 

могили розкидані повсюди в Європі — на землях нинішньої Австрії, 

Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, Білорусі, Сербії, Росії, України... 

На стендах виставки — рідкісні видання, в яких досліджується тема 

Першої світової війни, що побачили світ у 1915 — 1920 роках, а також 

документи Державного архіву Кіровоградської області, які відображають життя 

Єлисаветграда у роки цієї війни. Зокрема, це проект Братського кладовища 

російських воїнів, які загинули у Великій Європейській війні (так на той час 

називали Першу світову), датований 25 листопада 1914 року. Виставка багато 

ілюстрована світлинами столітньої давності з особистої колекції кіровоградця 

Юрія Тютюшкіна та сімейних архівів читачів бібліотеки. 

Юрій Тютюшкін зібрав кілька десятків фотографій воїнів Першої світової 

війни, які були зроблені в єлисаветградських фотоательє під час перебувань цих 

військовослужбовців у нашому місті, та світлин, надісланих воїнами родичам в 

Єлисаверград. 

«Одна з фотографій датована 28 березня 1915 року, — говорить Юрій 

Володимирович. — На знімку, зробленому в фотоательє Плетцера, три солдати. 

По центру з шаблею — кавалер трьох Георгієвських Хрестів. На зворотному 

боці: «На память брату Порфирию от брата Иллариона. Город Єлисаветград, 

454 пехотный Херсонский полк, 4 рота, 4 взвод». Нижче підпис — Десятов 

Максим Матвійович, прапорщик». 
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Не менш цікавою є і зібрання фотографій сестер милосердя, жительок 

Єлисаветграда. Зважаючи на їхню кількість, можна стверджувати, що багато 

наших землячок брало участь у Першій світовій війні, надаючи медичну 

допомогу воїнам на полях битв та лікуючи їх у госпіталях. На зворотному боці 

фотографії Наталії Коготовської, яка також зроблена в фотоательє Плетцера, 

чиясь рука написала: «Бедная девочка! Как отвратительно сложилась ее 

жизнь!» 

Пам’ятники воїнам, які загинули на полях битв Першої світової війни, 

можна перелічити на пальцях рук. Один з них, і єдиний на Кіровоградщині, — у 

селі Кам’янече Новоархангельського району. 

«Пам’ятний знак односельчанам, які загинули на фронтах Першої 

світової, у Кам’янечому встановили 1918 року, — говорить директор місцевої 

школи Микола Павлюк. — Це чотиригранний паралелепіпед заввишки майже 

півтора метра, який увінчує хрест. На одному боці викарбовано: «Сей памятник 

поставили Отцы и Жены воинов-героев положивших жизнь свою за Веру и 

Родину в великую войну 1914-1915-1916-1917 годы. Память их сохранится из 

Рода в Род». На інших трьох боках викарбовано 36 прізвищ жителів 

Кам’янечого, які загинули на полях війни. 

За словами Миколи Васильовича, загалом близько сотні жителів 

Кам’янечого воювали в російській армії. Більше половини з них залишилися на 

полях битв. Родичі загиблих зібрали кошти і встановили у центрі села 

пам’ятний знак. На його боках викарбували прізвища лише тих, чиї родичі дали 

гроші. Цікаво, що цей пам’ятник не було сплюндровано ні радянською владою, 

ні під час окупації Кам’янечого фашистами. 

День.- 2014. - 31 жовтня.- С.13 
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Тетяна Пташник 

 

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ЧИЖЕВСЬКОГО? 

 

 

 

 
 

Цьогоріч виповнюється 120 років із дня народження Дмитра 

Чижевського. Багатьом відоме це ім’я. Але, на жаль, далеко не всі кіровоградці 

знають, чим Дмитро Іванович займався все своє життя, якою людиною він був. 

Відкрити цю визначну постать для жителів Кіровоградщини ставить за 

мету дослідницько- просвітницький проект «Наш земляк Дмитро Чижевський - 

видатний вчений-енциклопедист, філософ та історик культури і науки». У 

бібліотеці Чижевського відбулася його презентація. 

- Дмитро Іванович був філософом, - наголосив викладач інституту 

післядипломної освіти ім. Сухомлинського Андрій Іванко. - У 1949-1956 роках 

він читав лекції у Гарварді. Часто зустрічався із шанованими професорами та 

видатними людьми. Якось на одній із таких зустрічей він побачив котика. Взяв 

його на руки і понад годину щось говорив йому українською мовою, яку вважав 

мовою любові. Ще в нього була така особливість, що він колекціонував квитки 

на проїзд у громадському транспорті. Прекрасно знав українську, російську, ні-

мецьку, англійську мови та культуру цих народів. При совєтах у нього не _було 

б жодного шансу вижити. Його б радянська влада просто охрестила 

буржуазним націоналістом і згноїла б десь на Со-ловках. Ми не маємо 

морального права забути Дмитра Івановича. 

Учитель Попельнастівсьської школи Валерій Жванко розповів про період 

життя Дмитра Чижевського в Олександрії. До наших днів збереглися класична 
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гімназія, де навчався видатний учений, будинок, де він мешкав. А також театр, 

який був свідком життя Чижевського. Валерій Жванко зазначив, що часто 

Дмитро Іванович та його друзі називали Олександрію скіфською на латинський 

манер. 

Ряд авторів (Андрій Іванко, Валерій Жванко, Федір Шепель, Лариса 

Гайда) підготували бро шуру до 120-річчя з дня народження Дмитра 

Чижевського. У ній - розповіді про непростий життєвий шлях і внесок у науку 

нашого видатного земляка, про його рідне місто, погляд на вченого очима 

сучасників. 

Шкода, що на видання цієї брошури хоча б скромним тиражем не 

вистачає коштів (вона існує поки що лише в принтерному варіанті). 

Чижевський заслуговує, щоб про нього знали більше. 
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Олександр Ратушняк,  

голова Кіровоградського обласного об’єднання 

ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка 

 

Ім’я для Кіровограда 

Висновки з громадських слухань про перейменування міста 

 

У бібліотеці ім. Д. Чижевського відбувся І етап громадських слухань про 

перейменування міста, ініційований обласною “Просвітою”. Розмова була 

напруженою, як завжди на цю тему. Вдалося почути різні думки. 

До списку назв, які здобули найбільшу підтримку, потрапили 

Єлисаветград, Златопіль і Кіровоград.  

Прихильність до старої комуністичної назви невпинно зменшується. 

Особливо це стало очевидним після демонтажу пам’ятника Кірову. Традиційно 

сильним є “Єлисаветградське лобі”. Серед прихильників української назви 

міста простежується компроміс до назви Златопіль. І хоч були й інші 

пропозиції, але вони не отримали належної підтримки, і навіть викликали 

критику, адже розпорошували голоси на користь опонентів. Тож дедалі більше 

прихильників “українського лобі” згодні підтримувати єдину назву. 

Таким чином, перший крок зроблено, виявлено суспільні настрої. Кожен 

із трьох представлених варіантів отримав своїх прихильників, тому має право 

бути винесений на загальноміський референдум. 

Наступним етапом має стати залучення до цього процесу влади, депутатів 

усіх рівнів, розробка механізму проведення референдуму на чергових місцевих 

виборах і винесення обраної назви на затвердження до ВР України. 

Кожен мешканець має право вирішувати, яку назву носитиме його рідне 

місто. 

Слово "Просвіти". - 2014. - 10-16 квітня. -  С. 9 
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Геннадій Рибченков,  

фото Олени Карпенко 

 

Жадан у Кіровограді – прямо з «Месопотамії» 

Відомий український письменник, харків’янин Сергій Жадан презентував у 

нашому місті читачам обласної універсальної бібліотеки ім..Д.Чижевського 

свою нову книгу «Месопотамія». Притому, що це видання – про Харків, у 

Кіровограді воно було представлене на загал раніше, ніж у самому Харкові! 

Тож кіровоградці познайомилися з «Месопотамією» найпершими. 

 

 

 
- Мені страшенно приємно, що презентація книжки починається саме з 

Кіровограда, хоча просто так склалося – Кіровоград був найбільш активним і 

ініціативним. Я завжди, як письменник, із задоволенням їду туди, куди мене 

запрошують. У вас я раніше у цій бібліотеці бував двічі, востаннє восени 2010 

року, коли презентував попередній роман «Ворошиловград», спогади 

залишилися найкращі. Хочеться знову й знову бачити нових людей, відчувати 

нову енергетику, яка відмінна від тої, що відчуваєш у рідному місті. І ось я у 

вас. 

Ця нова книга дуже важлива для мене. Хоча будь-яка важлива – 

письменник, який говорить, що ця книжка важлива, а інша – не дуже, – 

нещирий. Але ця книга найбільш особлива для мене тому, що вона найбільш 

харківська з усіх, написаних мною, а я вже написав десятка з півтора книг. Це 

книга про Харків, старе місто, про людей, яких я знаю, яких люблю. Книга 

дещо складна й незвична структурно, вона складається з двох частин, дев’яти 

прозових історій, які перетікають одна в одну. Друга частина – це вірші, їх 

тридцять, вони доповнюють історії, у чомусь коментують, у них зустрічаються 
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ті самі персонажі. Мені цікаво було поєднати в одній книзі прозу та поезію, це 

не новий хід, багато хто так робив до мене, і я років дванадцять тому спробував 

це зробити вперше в книзі «Біг-Мак». Тоді мені не вдалося, на цей раз, 

сподіваюся, вийшло. 

Події відбуваються в одному районі, це кілька вулиць у центрі старого 

Харкова, історії переплітаються, насамкінець створюючи щось загальне про 

місто, яке любиш, яке вважаєш своїм, це не просто набір будинків та 

географічних топонімів, це – цілий космос, частиною якого ти маєш щастя 

бути. Мені завжди хотілося написати про Харків, про свою любов до цього 

міста. 

На противагу моїй попередній книзі «Ворошиловград», ця книга менш 

соціальна. Не про протистояння громадян і влади, не про якісь політичні групи. 

Ця книга особистісна, тут набагато більше любові. Всі історії замішані на 

коханні – коханні трагічному, коханні щасливому, це дуже лірична книга. 

Означає це, що змінилися якісь мої погляди на те, що відбувається в країні? Ні, 

просто мені хотілося показати Харків не таким, яким ми, на жаль, звикли його 

бачити останнім часом, років десять. Тобто Харків, люди якого вміють любити, 

вміють цінувати свою гідність, боротися за свою любов і свою ненависть, свої 

переконання. 

Мені страшенно цікаво буде спостерігати за реакцією на цю книгу. Я 

розумію, що зараз час зовсім не літературний, цілком усвідомлюю, що сьогодні 

люди найменше думають про якісь культурні чинники та про літературний 

процес, коли в Україні відбуваються серйозні речі. Але чесне мистецтво (я не 

кажу про себе), актуальне мистецтво завжди реагує на ті речі, що відбуваються 

у суспільстві. Воно їх коментує, відслідковує, інколи навіть передбачає. Так чи 

інакше, актуальна українська культура протягом останніх двадцяти років 

завжди знаходилася в авангарді громадського життя й визначала певні вектори 

руху суспільства. 

- Багато років усі знали Харків як першу столицю, як місто танків і 

літаків, як найбільший освітній центр. А сьогодні, на жаль, це місто має імідж 

такого, де інакомислячих поливають зеленкою, керують містом якісь дивні 

люди. На виправлення іміджу можуть знадобитися десятиліття. Може, з 

допомогою літератури? 

- Нічого подібного! Гєпа й Допа присутні у Харкові лише останні десять 

років. Для того, щоб змінити імідж та очистити місто від цього накипу, 

знадобиться набагато менше часу. 

Я згоден, що Харків стрімко втратив за останні роки якісь свої іміджеві 

позиції, це, на жаль, відповідає дійсності. Але Харків, як і раніше, є найбільшим 
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освітнім центром, студентським містом, студентською столицею, у якій 

навчаються близько трьохсот тисяч студентів – це більше, ніж населення 

Кіровограда. Однак це зовсім інша студентська культура, позиціонування себе. 

Ці студенти ніколи не виходять на вулиці, окрім випадків, коли ректори 

виганяли їх на мітинги на підтримку Президента і його дій. 

Харків і надалі залишається містом танків. Але ці танки ми зараз робимо 

для Азії, і вони нам їх повертають через погану якість. Харків і далі лишається 

культурним містом, тільки розмір ринку «Барабашово» набагато більший, ніж 

територія всієї харківської культури. Ну такі часи ми переживаємо. Однак 

Харків знав і гірші часи. Харків пережив 33-й рік, коли прямо на вулицях 

столиці України помирали городяни, громадяни України, хоч і Радянської 

України. 

Так, сьогодні багато хто сприймає Харків як місто Гєпи й Допи. Але 

повірте мені, це не зовсім відповідає внутрішньому стану цього міста. У 

Харкові сотні тисяч людей, які не сприймали, не сприймають і не будуть 

сприймати позицію цих двох політиків. Бо Добкіна харків’яни не обирали, а 

Геннадій Кернес щодня по кілька разів повторює «Я харківський міський 

голова». У кожному реченні! Здається, він і сам себе намагається переконати у 

цьому, і своїх співрозмовників. 

- Не боїтеся, що в такий час книжка пройде непоміченою? 

- Мені абсолютно не йдеться, буде помічена книжка, чи ні. Насправді я 

зголосився на цей тур (після Кіровограда будуть Харків, Дніпропетровськ, 

Одеса, Західна Україна) не для того, щоб привернути увагу до книги. Ми 

вагалися разом з видавцем, з друзями – чи варто зараз видавати? Я 

переконаний, що варто. Просування української культури, я впевнений, 

абсолютно перекликається з тим, за що сьогодні стоять люди на Євромайдані. Я 

не приїхав займатися агітацією та політикою, але певен, що, якби це не було 

суголосно тому, що сьогодні відбувається в Україні, я б не поїхав. 

Багато хто сьогодні відчуває непевність, невизначеність, певний страх. Бо 

вже два місяці з половиною все оце відбувається. Я вважаю, що потрібно й 

надалі займатися своєю справою максимально чесно. В тих містах, де люди 

погодилися, ми робимо презентації. Багато міст відмовилися. Я не розумію, 

чому відмовився Тернопіль. Сказали: давайте почекаємо, коли буде інша 

ситуація. Хоча я не знаю, що зараз у Тернополі такого трагічного? Мені 

здається, що у вас, у Кіровограді, і в нас, у Харкові, все набагато серйозніше. 

Якщо організатори вважають, що не до того зараз, вони мають право на таку 

точку зору. У Донецьку відмовили дуже дивно. Коли у грудні я виступав на 

Євромайдані в Донецьку (нас закидали яйцями, презервативами з водою, було 
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весело), молоді люди з нового клубу мене запросили на літературну акцію – без 

політики, без майданівського контексту. Але у цей клуб почали телефонувати, 

ставити незручні питання, говорити деякі переконливі речі, довелося 

відмовитися. Бо у Донецьку набагато все жорсткіше, ніж у Кіровограді чи 

Харкові. 

У нас із Донбасом давня любов. Я сам з Донбасу, з Луганської області, це 

моя мала батьківщина. У 2010-му одразу після Кіровограда я мав презентувати 

«Ворошиловград» саме у Донецьку та Луганську (ця книга саме про Луганськ). 

Вже пішла реклама, але спочатку відмовили в одному місці, потім в іншому, 

довелося по кілька разів міняти локацію. 

Я дуже твердо переконаний в одному: якщо ти український письменник 

чи музикант, ти зобов’язаний якнайчастіше бувати на Донбасі. Якщо ти не 

привозив туди свій культурний, мистецький продукт, не намагався донести 

його до людей Східної України, то не маєш жодного морального права 

пред’являти цим людям якісь претензії. Я буваю там часто. Був у жовтні, 

грудні. Без жодних месіанських амбіцій, я не думаю, що ось приїхав – і когось у 

чомусь переконав. Я хочу частіше бути серед людей, серед яких я виріс, які є 

моїми співгромадянами. Мені дуже важливо мати з ними зв’язок. 

- Персонажі книги більш надумані чи взяті з життя? 

- І так, і так. Багато історій я зовсім не вигадував, а просто спробував їх 

літературно оформити. Це те, свідком чого був я або мої близькі друзі. Деякі 

історії я не те що вигадав, але міг припустити, що таке відбувалося, щось десь 

читав у пресі. 

Книга доволі реалістична, за виключенням кількох моментів, які є 

відверто фантасмагорійними, гротесковими. Це реальні люди, які мешкають у 

старих кварталах, представники середнього класу, не маргінали; але це люди, 

життя яких не обмежується їхнім малим бізнесом чи справою та зовнішньою 

стороною життя. Кожен із них має свій внутрішній космос. Мені хотілося 

показати, що кожне місто складається саме з таких людей, а не з кількох… 

політиків. Вони – це наносне, їх змиє, а ми є те, що нікуди не піде з цього міста, 

ми нікуди не збираємося тікати. 

- Чи не відчуваєте ви себе недооціненим Україною? Чому досі не 

екранізовані ваші твори? 

- Розуміння з боку ста людей для мене набагато важливіше, ніж 

захоплення з боку десяти тисяч. Я це маю, мені здається. Визнання, зірковий 

статус вимагають від людини більше компромісів. Доводиться, аби полегшити 

свій шлях до любові народних мас, через дещо переступати, погоджуватися на 
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те, що для тебе чуже. Мені це не потрібно. Цікавіше мати одного 

аргументованого опонента, ніж сотні прихильників. 

Я обрав такий шлях, можливо, невірний. Але мені досі дуже подобається 

те, чим я займаюся, люди, з якими я спілкуюся, можливість завдяки своїй 

професії жити, утримувати свою родину й водночас отримувати величезне 

задоволення. Робота мене не те що не обтяжує, зовсім навпаки. 

Стосовно екранізації – зараз ми з режисером завершуємо сценарій для 

фільму за книгою «Ворошиловград». Якщо все буде добре, зйомки почнуться 

цього року. Ми довго шукали можливості продюсування, знайшли, і тепер, аби 

не було громадянської війни, кіно буде. 

- А з театром які у вас стосунки? 

- Я багато співпрацюю з театром. У Харкові поставлено кілька вистав за 

моїми творами, Національний театр імені Івана Франка зробив виставу за моєю 

книжкою «Гімн демократичної молоді», ми це почали робити після узгодження 

з, на жаль, уже покійним Богданом Сильвестровичем Ступкою. Другий рік вона 

вже йде. У Німеччині ставили виставу за книжкою «Депеш Мод». І у німців ця 

вистава вийшла дуже пронизливою, соціальною, гіркою у порівнянні з моїм 

задумом – більш психоделічним, таким собі сумом за втраченим поколінням. 

Німці зробили дуже жорстку соціалку про покоління людей, що геть втрачені 

державою й суспільством. 

- Чи змінився Харків, зображений у «Депеш Мод», – Харків початку 

дев’яностих, порівняно з нинішнім у «Месопотамії»? 

- Безперечно! Країна змінюється на очах! Навіть порівнювати Україну-

2010 із сьогоденням вже не можна. А країну 1993 року, коли був жорсткий 

занепад усього, що можна, і водночас певна еволюція соціальна, політична, 

економічна, – тим більше. 

Мої герої дорослішають разом зі мною. Я пишу про людей, яких знаю, 

мені вигадувати нічого. Я слідкую за змінами у собі, у друзях. Тому й 

«Месопотамія» про людей, яким під сорок, які вже відбулися у житті, пережили 

кризу середнього віку, пережили голодні роки й вік Христа й знайшли себе. 

Але виявляється, що поза економічною та соціальною стабільністю є ще багато 

речей, які нас формують і визначають. І це не залежить від кількості грошей у 

гаманці, наявності зв’язків у владі, міліції та прокуратурі, це стосується 

принципів та переконань. Це мені хотілося у «Месопотамії» показати. 

- Чи у російськомовному Харкові колись будуть читати українські 

книжки, ставити українські п’єси? 

- Можливо, вам не дуже сподобається моя відповідь. Я живу у місті, 

переважна більшість у якому говорить російською. Для мене це ніколи не було 
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проблемою. Я завжди говорю українською. Навіть не пам’ятаю, щоб коли-

небудь це створювало мені якісь проблеми. Зі мною люди або переходять на 

українську, або вибачаються за свою російську, або питають, чи не зі Львова я 

приїхав. А коли дізнаються, що я приїхав з Луганщини, то заспокоюються. 

Мовної проблеми нема. А про книжки… На моє глибоке переконання, Східна 

та Центральна Україна сьогодні є найбільшим споживачем української 

літератури! Це міф, що на сході й у центрі не читають українською. Вже давно 

для більшості людей не є проблемою мовна приналежність. Ті, хто народився в 

незалежній Україні, всі є білінгвами, й у Харкові теж. Для них не є проблемою 

перейти з мови на мову. Так, вони не відмовляються від російської, яку чують з 

перших днів життя у родині. 

Не можна наступати на це. Я переконаний, що найбільшої шкоди 

українській мові завдають українізатори, як це було у 2005-2010 роках. Так 

налаштувати проти української мови й культури, як це зробив Віктор 

Андрійович, дуже важко. Я постійно їжджу у Суми, Полтаву, Луганськ, 

Дніпропетровськ і бачу сотні молодих людей, які цікавляться українською 

літературою. Для них питання мови не є визначальним. Є проблеми 

самоідентифікації соціальної, може, вони не до кінця відчувають країну, у якій 

ми живемо, не зовсім розуміють, чого хочуть – чи повернення до СРСР, чи 

приєднання до Європи, чи до путінської Росії. Але мова не є для них 

проблемою, для мене це очевидно. Комусь вбачається ідеальна Україна, у якій 

усі говорять тільки українською. Але для мене зрозуміло, що вона не була б 

ідеальною. Відмовлятися від того, що в нас є неподібне до інших? Україна тим і 

неповторна, що тут є росіяни з мовою, є угорці на Закарпатті, татари у Криму. 

Із цієї багатоманітності, несхожості може виникнути якийсь український 

феномен. 

- Здається, паралельно ви видаєте інші книжки? 

- Так, чотири дні тому у Празі, у бібліотеці Вацлава Гавела, я презентував 

свою книгу «Історія культури початку століття». Це книга віршів. Прямо зараз, 

коли ми спілкуємося, у Харкові друкується інша книга «Динамо Харків» – це 

також вірші, обране за 20 років. Повернуся у Харків і одразу отримаю 

авторський примірник. 

- Багато хто читав «Легенды Невского проспекта» Михайла Вєллера. 

Ваша книга не подібна до неї? Чому тоді не «Легенди вулиці Сумської»? 

(Сумська – центральна вулиця Харкова. – Авт.) Чому саме «Месопотамія»? 

- Ні, це не подібна книга. Немає у книзі легенд Сумської, немає міфології 

документальної, як у Вєллера. Мені не цікаво було писати у цій книзі про 

реальних персонажів документально, у мене інакший підхід. А чому 
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називається саме «Месопотамія»? Дуже просто. Месопотамія – це Межиріччя, 

територія між Тигром і Євфратом, між двох річок. Якщо ви знаєте Харків – там 

історичний центр міста знаходиться між двох річок – Лопань і Харків. Навіть у 

самому місті мало хто звертає на це увагу. Ми частіше бачимо міський 

ландшафт у якомусь його соціальному вираженні – тут я живу, тут працюю, тут 

школа, тут влада. Ми частіше бачимо місто таким, яким його нам подають у 

ранкових новинах, – щось сталося на ринку, щось у банку, щось у міськраді, 

щось у спальному районі. А коли починаєш споглядати це з іншої точки зору, 

більш відсторонено, то помічаєш багато цікавих речей. 

Харків із самого початку був таким собі півостровом, височиною, яка 

знаходиться між двох річок. Там була побудована Харківська фортеця, це дуже 

вигідне з точки зору фортифікаційного мистецтва місце. Харків будувався як 

форпост для захисту північних територій від набігів татар. Місце дуже вдало 

було обране. Далі місто розповзалося від цього півострова, нові райони 

будувалися геть далеко за рікою. Мені здається це дуже цікавим, що Харків 

будувався, як фортеця з давнього минулого, для захисту своїх людей. Мені 

хотілося створити певну міфологему про місто – ідеальну фортецю, яка 

оберігає своїх громадян з різними інтенціями, поглядами, біографіями, але 

об’єднаних цими фортечними мурами й насамперед – річками. Вдалося чи ні – 

побачимо. 

Украина Центр.-2014.- 20 февраля.- C.4 
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Ольга Степанова,  

фото Елены Карпенко 

 

Цвета Цветного 

В отделе искусств библиотеки им. Чижевского открылась выставка 

гончарных изделий села Цветное Александровского района. Потрясающая 

вещь: в Цветном делали посуду из местной глины с XVI столетия и до конца 

прошлого века, цветнянская керамика – особенная, узнаваемая, со своим 

характером и своими традициями. В течение веков гончарство было основным 

занятием жителей села, изделия местных гончаров обязательно представлены 

в экспозициях этнографических и художественных музеев Украины. И, тем не 

менее, выставка, которая открылась сегодня в библиотеке, – это первая 

попытка собрать и систематизировать цветнянскую керамику. 
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Основу экспозиции составляет частная коллекция Владимира Нагорного. 

Рассказывая о ней, он отметил, что большую часть предметов он приобрел в 

самом Цветном, у старожилов. Еще совсем недавно в каждом доме сохранялись 

гончарные круги и другие инструменты, посуда, статуэтки и т.  п. Что касается 

самых ценных предметов, то Владимир Нагорный объяснил, что для него как 

коллекционера представляют ценность предметы с какими-то пометками 

мастера (и таких подписанных изделий действительно много: под глазурью на 

глине написаны фамилия, дата изготовления, а то и полное описание: 

«Подхлебница, собственность такого-то, 1947 год») и уникальные формы. 

Преподаватель художественно-графического отделения КГПУ керамист Лариса 

Гарбузенко, которая занимается изучением цветнянского гончарства и 

подготовила каталог его первой выставки, объяснила, что пометки делали не 

просто так. Гончарством занимались в каждом дворе, круг был у каждого, а 

обжигали керамику в общих горнах, артельно – чтоб не перепутать потом 

изделия, некоторые мастера подписывали свои работы. 

– Гончарство – очень консервативное искусство, – объясняет Лариса 

Гарбузенко. – Знания и мастерство передавались из поколения в поколение в 

рамках семьи, секреты берегли даже от соседей. Есть данные, что в Цветном 

добывали глину и занимались гончарством еще в XVI столетии. Это очень 

интересно, потому что глина здесь находится на глубине от четырех до 

двадцати метров. Как ее нашли? Кто понял, что нужно копать именно тут? 

Потом, конечно, ее добывали специальные люди – глинокопы. А территория 

шахт была поделена между семьями – в конце XIX века в селе было два 

керамических завода и 242 гончарных двора, 80% взрослого мужского 

населения было занято именно в гончарстве. 

Вообще Лариса Гарбузенко объясняет, что Цветное – село с уникальной 

историей. До XVIII ст. оно находилось на польской территории, после 

присоединения к Российской империи там так и не было введено крепостное 

право, жители села всегда оставались свободными людьми. По словам 

хранителя Александровского районного музея Василия Белошапки, в 1900 году 

в Цветном было 873 двора и четыре тысячи жителей – в четыре раза больше, 

чем в тогдашней Александровке, основным промыслом уже было гончарство. 

Во времена Холодноярской республики атаман Пилип Хмара печатал тут даже 

собственные деньги. 
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Примечательно, что с приходом советской власти жизнь здесь мало 

изменилась. По-прежнему в каждом дворе делали свои глечики, была создана 

бригада, а потом и артель керамистов. Если вы внимательно посмотрите на 

фотографии, то, безусловно, узнаете характерные орнаменты – в каждом 

кировоградском доме были кувшины, горшочки, мисочки именно с такими 

рисунками. Цветное утратило искусство предков в конце прошлого века, когда 

после гибели нескольких глинокопов, которые действительно работали в 

жутких условиях, добычу глины запретили. Сначала привозили глину из других 

регионов, а потом и это забросили – керамика утратила актуальность. Сегодня, 

когда по всей Украине возрождается гончарное искусство, ценятся 

аутентичные, вручную сделанные вещи, в Цветном нет ни одного гончара! 

Больше всего на выставке, конечно, посуды. Для гончарства вообще и 

особенно для цветнянской керамики характерна утилитарность. Есть огромные 

макитры, тыквы и тыквачи (круглые сосуды с узкими горлышками для 

хранения воды), барыла для вина и кувшины с ручкой сверху – бинчики, 

горшочки, тарелки и т. п.. А еще в Цветном делали очень интересных баранцов 

– это сосуды для жидкости в виде барашков. Сделанные в разные времена 

разными мастерами баранцы похожи, как братья,  – они все простые, с 

минимальным количеством украшений, но с очень выразительными мордами и 

красивыми рогами. Но самое потрясающее – львы! Как и почему в лесах стали 

делать львов, неизвестно. Львы все тоже похожи друг на друга, и главная их 

особенность – отсутствие свирепости. У цветнянских львов глуповатые 

щенячьи морды, иногда даже языки высунуты. 

Кроме изделий, представлены старинные фотографии, гончарные круги, 

более поздние формы для керамики и… черепки. Дело в том, что на территории 

Цветного находят памятки Черняховской культуры. Исследователям очень 

интересно: не сделаны ли они из той же уникальной по своим качествам лесной 

глины и не является ли цветнянское гончарство промыслом гораздо более 

древним, чем принято считать… 

 

Украина-Центр.- 2014. – 3 апреля.- С. 14 
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Федір Шепель 

Зустріч із сином героя 

 

Минулого четверга за участі численної публіки відбулися чи не 

найзадушевніші краєзнавчі студії з усіх, на яких довелося побувати у відділі 

краєзнавства Кіровоградської обласної бі¬бліотеки ім. Дмитра Чижевського. На 

відзначення 100-річчя з дня народження Героя Радянського Союзу Ізраїля 

Ілліча Фісановича (1914—1944) аж з Гамбурга приїхав його син Тарас, з 

котрим, власне, й проводилась зустріч. 

Якщо біографію відважного підводника — від народження й перших 

років життя в Єлисаветграді й до трагічної загибелі в холодних водах північних 

морів — розповіли літописці його життя Василь Гребенюк, Вадим Колєчкін та 

ветерани підводно¬ 

го флоту з Харкова Микола Філінюк і Микола Пелевін, то про непересічні 

особливості цілеспрямованого характеру, рідкіс¬ні людські чесноти батька 

згадував Тарас Фісанович, котрого розчулила тепла зустріч у Кіровограді. 

Оскільки подія відбувалася у книгозбірні, крім зрозумілих роздумів про 

військово-морський талант Ізраїля Ілліча багато йшлося також про його 

літературні здібності: незабутню пісню «Строевая подводная», видання й 

перевидання книг «Записки подводника» та «История «Малютки», щиру 

дружбу з відо¬мими письменниками Веніаміном Каверіним, Левом Кассілем, 

Юрієм Германом, Костянтином Симоновим. 

З’ясувалося, що й у сина (попри те, що кілька десятиліть про-працював у 

медицині і навіть захистив кандидатську) лишилася батькова літературна іскра: 

відділ краєзнавства отримав від ньо¬го тритомник спогадів, вибраної прози, 

поезії та публіцистики. 

Сама собою розмова вийшла й на події сьогодення. Точні¬ше ось на 

такий парадокс. Фісанович-старший та його близькі родичі поклали свої голови 

в боротьбі з німецьким нацизмом. 

Малолітнього Тараса, схожого на батька, мама-українка і бабуся 

переховували в окупованому Харкові, рятуючи від гітлерівців. Та все ж 

Фісановичу-молодшому ще раз довелося уникати фашистів, цього разу... 

російських в Санкт-Петербурзі наприкінці дев’яностих. Через що й емігрував 

до Німеччини. 

Додамо, що згаданий захід в числі інших проходив у рамках чергового 

Конгресу підводників України, який цьогоріч проводився в Кіровограді і був 

приурочений до ювілею легендарного уродженця нашого краю. 

Народне слово.- 2014.- 26 вересня – 2 жовтня.- С.6 
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Федір Шепель 

 

Мельгуновський клад, або Із приводу 250-річчя української 

польової археології 

 
ЛИТА МОГИЛА / ФОТО З САЙТА LIBRARY.KR.UA 

 

 
ПЛАСТИНА У ВИГЛЯДІ ПТАХА / ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА 

WWW.PSLAVA.INFO (ИЗ КНИГИ ПРИДИК Е. МЕЛЬГУНОВСКИЙ КУРГАН. 

— МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ РОССИИ, 1911 г., Т. 31.) 

 

Розкопана у вересні 1763 року в урочищі Кучерові Байраки поблизу села 

Копані Знам’янського району на Кіровоградщині Лита або Червона Могила — 

один із найдавніших курганів царських скіфів другої половини VII століття до 

Різдва Христового. На думку більшості дослідників, роботи, проведені за 

http://www.day.kiev.ua/sites/default/files/main/articles/16052013/12mogila2.jpg
http://www.day.kiev.ua/sites/default/files/main/articles/16052013/12mogila2.jpg
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вказівкою генерал-губернатора Новоросійської губернії Олексія Мельгунова 

(звідси й назва «скарбу»), започаткували історію польових археологічних 

досліджень в Україні. Тобто на часі — чергова поважна кругла дата. 

Здається, першими про неї згадали, як і належить, у Кіровограді, на 

одному з останніх засідань «Краєзнавчих студій», які відбулися у відділі 

краєзнавства обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра 

Чижевського. Запрошені історики місцевого педуніверситету імені Володимира 

Винниченка Ірина Козир та Олександр Чорний ознайомили присутніх 

краєзнавців, журналістів, працівників музеїв і студентів з особливостями 

перших та подальших досліджень кургану, різними таємницями, пов’язаними з 

ними. Лита Могила вмістила в собі ознаки не тільки привнесеної культури 

Сходу, а й місцевих хліборобів. Покритий шаром чорнозему насип із 

перепаленої глини, металів, обгорілих кісток, каміння сягав понад десять 

метрів. Вершину очолювала кам’яна баба. Під кам’яними плитами кургану 

містилися численні золоті, срібні, бронзові й залізні речі: прикраси, оздоби 

зброї, деталі меблів із зображеннями мавп, левів, фантастичних тварин, 17 

масивних золотих блях у вигляді степових орлів (цей образ щедро використано 

при створенні герба Кіровоградської області), а також золота діадема, золоте 

окуття руків’я меча та інші стародавні цінності. Знайдений в українській землі 

безцінний скарб історичного минулого як дарунок Катерині ІІ Олексій 

Мельгунов незабаром особисто відвіз до Санкт-Петербурга. 

Чому генерал-губернатор Новоросії, штаб котрого тоді перебував у 

фортеці Святої Єлизавети (зараз територія міста Кіровограда), став піонером у 

такій незвичній для того часу справі, як польова археологія? Невже вся справа 

тільки в прихильному ставленні до мистецтв (його образ досі дивиться на нас з 

портрета роботи видатного уродженця Києва Дмитра Левицького) та 

книгодрукування (заснував на території згаданої фортеці 1764 р. друкарню, 

продукція якої вперше в Україні друкувалася відомою й досі так званою 

гражданкою, а не церковнослов’янським шрифтом)? Очевидно забувають, що, 

крім названої поважної посади і доволі широкого світогляду, «почесний 

засланець» не один рік поспіль очолював резидентуру російських спецслужб на 

півдні імперії. Мав на зв’язку численну агентуру не лише в Криму і Туреччині, 

а й безпосередньо на тутешній території Вольностей Війська Запорізького. До 

речі, він «прославився» як доволі скупий керманич своєї дільниці таємного 

фронту... До чого це я? До того, що спецслужбам завжди й до всього було і є 

діло. Зараз, наприклад, як свідчить преса, і ФСБ, і СБУ продовжують 

прискіпливо цікавитися протиправними вчинками так званих чорних 

археологів. А вже тоді... й поготів! 
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Хоч як це дивно, але численні загадки, пов’язані зі скіфським минулим 

нашого краю, розкопками та конкретними людьми, які їх проводили, мимоволі 

(чи закономірно?) вивели співрозмовників на проблеми сьогодення. Про 

безуспішні намагання протягом останніх років встановити пам’ятний знак на 

місці знаменної події розповів працівник обласного краєзнавчого музею 

Костянтин Шляховий. Про відповідне рішення облради 2010 року захоплено 

просурмили всі місцеві ЗМІ та інтернет-видання, але виготовлену статую з 

майстерні скульптора так ніхто й не забрав. Ба, навіть хтось із керівних мужів з 

благородно-економічною метою приваблення туристів мріяв збудувати там 

повноцінний сучасний археологічний музей. Утім, на заваді стала не лише 

відсутність під’їздних шляхів. (Майже три тисячі років тому, насипаючи «серед 

степу широкого» Литу Могилу, на жаль, не врахували майбутньої мапи шляхів 

сполучення.) Насамперед проза життя полягає в тому, що теперішній власник 

землі вперто не бажає бачити «в себе» будь-якого нагадування про історичне 

минуле. Тим часом археолог Микола Тупчієнко пояснює, що оскільки наукове 

дослідження Литої Могили через недостатнє фінансування до кінця не 

завершено навіть Нінеллю Бокій 1989 року, курган де-факто залишається 

археологічною пам’яткою. Тому принаймні дивно, що перебуває в чиїйсь 

власності. Прикро, але намагання уникнути археологічної експертизи земель в 

Україні стало доволі помітним явищем. 

Як бачимо, до рідкісного складу насипу кургану домішані й цілком 

реальні проблеми сучасної України. Уже стала притчею во язицех 

недосконалість (?!) земельного законодавства, що дає змогу приватним особам 

володіти й використовувати на власний розсуд пам’ятки археології. А 

неможливість повернення з-за кордону вивезених колись скарбів... Бодай у 

вигляді виставок чи, наприклад, гальванокопій. Дослідник старожитностей 

Валентин Собчук повідомив, що облдержадміністрація вже не перший рік 

безрезультатно чекає відповіді на люб’язний лист із цього приводу від 

керівництва Ермітажу, де наразі зберігаються скарби Литої Могили. Зате пішли 

чутки, що на автотрасі Кіровоград — Київ цього року буде нарешті 

встановлено вказівник вектора напрямку, де колись відбувалися перші в 

Україні польові археологічні розкопки, які поповнили скарбницю Російської 

імперії й досі прикрашають однин із найповажніших музеїв світу. 

Втім, на осінь у Кіровограді заплановано міжнародну наукову 

конференцію, яку організовують історики згаданого вишу з нагоди 250-річчя 

знаменитих розкопок Литої Могили. 

 

День. – 2013. – 16 травня. – С.3 
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Федір Шепель 

ПРО ВИННИЧЕНКА ВСЕ Ж ЗГАДАЛИ 

 

Відділ краєзнавства бібліотеки ім. Чижевського виявився чи не єдиним у 

області закладом, де на минулому тижні спромоглися згадати про день 

народження визначного українського письменника й політичного діяча 

Володимира Винниченка. Ні біля першого в державі пам ’ятника Винниченку 

коло педуніверситету, ні в його аіта таіег, ні десь на приінгульському проспекті, 

котрий носить ім’я цієї людини, - ніде ніяких ознак пошанівку помічено не 

було. 

Тож у бібліотеці вирішили продемонструвати документальний фільм 

«Володимир Винниченко без брому». Знято стрічку три роки тому, її вже 

показували на Першому каналі телебачення. Та все ж, що не говоріть, був 

привід зібратися небайдужим до історії краю людям і пом’янути уславленого 

земляка - уродженця Єлисаветграда. 

На жаль, ні письменників, ні політиків, ні художників, ні науковців, яких 

повинен був би привабити геній Володимира Кириловича, серед них не було. 

Представники преси слушно сподівалися почути щось цікавеньке. І таку 

можливість їм дав емоційний і конструктивний виступ краєзнавця й педагога, 

співробітника Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені В. Сухом-линського Лариси Гайди. Вона подякувала 

бібліотекарям за організацію зустрічі й висловила кілька цікавих думок з 

приводу збереження пам’яті про Володимира Винниченка. Зокрема, про 

нагальну необхідність оновлення меморіальної дошки на стіні колишньої 

гімназії. Нагадала, що наступного року матимемо вже круглу дату - 135 років 

від дня народження Володимира Винниченка. До неї слід готуватися 

заздалегідь. 

Як бачимо, вітчизняну історію й сьогодні годі читати без брому а чи 

сучаснішого заспокійливого. 

Наше місто.- 2014. – 7 серпня. – С. 3 
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Вікторія Шкабой 

Місяць грудень – на радість людям 

 

Саме під таким девізом минув останній місяць 2013 року у відділі 

мистецтв обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського. Кожен відвідувач 

бібліотеки міг знайти там заняття до душі, адже різноманітних заходів 

відбулося чимало. 

Приміром, відкриття виставки „Вулиця Фестивальна” — святкової, 

фантазійної вулиці інтернет-спільноти «Дублерин» у техніці клаптикового 

шитва. Це колективний міжнародний проект, на якому представлені роботи 

майже ста майстринь із печворку з України, Росії, Литви, Латвії, Естонії, США, 

Німеччини, Угорщини, Туреччини. Можна на довгий час „зависнути” біля 

чудових картин, які щільним периметром зайняли стіни однієї із зал відділу 

мистецтв — довжина „вулиці” майже 20 метрів! Поки не роздивишся кожен 

будиночок, замок, балкон, віконечко та безліч інших елементів і деталей диво-

вулиці, звідти не вийдеш. 

Вперше у Кіровограді пройшов перегляд кращих робіт фестивалю 

«Кіномедіа», незмінний девіз якого „Роздягни ЗМІ у кіно!”. Кінострічки у 

жанрах анімації, документального, ігрового та експериментального кіно можна 

було побачити на великому екрані, а представниця фестивалю Христина 

Дрогомирецька пообіцяла наступного разу привезти щось не менш цікаве, 

наприклад, майстер- клас від когось з журналістів. «Кіномедіа» — це 

некомерційний кінофестиваль про принципи роботи тих, хто пише, знімає, 

розповідає і творить у сфері медіа. Мета — підтримати правильне сприйняття 

ролі медіа як елементу демократичного суспільства та підтримати режисерські 

таланти в Україні. Організатор кінофестивалю, який проходить в Україні вже 

четвертий рік, — Незалежна асоціація телерадіомовників. До речі, всі фільми, 

представлені на конкурс фестивалю, можна переглянути на його офіційному 

сайті. Одного з вечорів у відділі мистецтв співали українських пісень та 

розповідали про балади Дикого поля. Відбувалося це під час заходу, який 

поєднав у собі зустріч з фольклористами Олександром і Наталею Терещенками, 

презентацію дисків «Ліричні пісні Марії Лук’янівни Стеценко» та «Дике Поле. 

Довгі пісні Передстепової України», а також нової нотної збірки О.Терещенка 

«Традиційні ліричні пісні та балади з Центральної України» та відкриту 

репетицію ансамблю Кіровоградського музичного училища. Взагалі термін 

„ліричні пісні" вигаданий фольклористами, бо люди в селах, де збирають зразки 

фольклору, заспівають вам пісні „про кохання” чи „про життя”. Наразі ж один з 

прийомів роботи фольклористів — це реконструкція, тому що носіїв народної 
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пісенної традиції стає дедалі менше. За словами О.Терещенка, збирачів 

фольклору більше цікавить давніший шар лірики та носії, народжені наприкінці 

XIX — на початку XX століття. Народний стиль — це не примітив, як дехто 

думає, а вишуканість, інтелігентність. Та й якщо уявити, що люди, не знаючи 

нотної грамоти, переймали від батьків ці пісні, стає зрозуміло, наскільки це 

складно. Олександр Терещенко розповів чимало цікавих речей. Приміром, для 

Кіровоградщини характерний протяжний спів (що, до речі, зустрічається навіть 

не в усій Наддніпрянщині). Інколи, якщо виконавець не знає слів, то може 

замінити їх голосними звуками, таким чином завершуючи рядок. За 

спостереженнями фольклориста, добре співають пісні родинні ансамблі, 

подруги, куми, сусіди — ті, хто роками співає разом. А виконувати ліричні 

пісні, особливо верхнім голосом, дуже складно. Важливо, щоб було кому 

„зачинати” пісню: бувало, що без виводщиці ансамбль переставав існувати. 

Дуже важливо зібрати ці зразки народної лірики, адже її носіїв стає дедалі 

менше. Відомі й спроби „осучаснити” народні пісні, причому у досить 

незвичний спосіб —приміром, поєднавши з репом (мабуть, всі пам’ятають 

альбом групи „Тартак” разом із гуртом „Гуляйгород”, учасники якого, до речі, є 

випускниками нашого музучилища). У рамках відкритої репетиції ансамблю 

студенти разом із викладачем почали розучувати пісню „Тиха-тиха”, яку 

учасниця гурту „Гуляйгород” записала від своєї бабусі, а також виконали 

декілька пісень: „Ой туман яром, мороз долиною", чумацьку пісню, записану у 

селі Василівці Онуфріївського району та інші. 

Вельми незвичним заходом для відділу мистецтв стало свято «Рухаємось 

у ритмі танго», що було присвячене Міжнародному дню танцю пристрасті та 

пройшло в атмосфері легкості і романтизму. Поява свята пов’язана з днем 

народження «короля танго» Карлоса Гарделя — аргентинського співака та 

актора. Святкування Міжнародного дня танго завжди проходить в дусі 

протиборства, яке стало філософією цього експресивного танцю. Вечір 

розпочався музикою у ритмі танго у виконанні ансамблю «Імпровізація» 

музшколи №3 Кіровограда. У другій частині хореограф Юрій Ткач з учнями 

представили зразки танго у різних стилях та запропонували урок танцю для 

присутніх. Організатори заходу обіцяють, що це не остання подібна зустріч, 

тож слідкуйте за анонсами. 

До прийдешніх свят кіровоградські майстрині провели кілька майстер-

класів з виготовлення ляльки-мотанки „Символ року - Синій Кінь”, „Ангели з 

шифону", „Новорічні сувеніри”, ручного шитва „ПроШви”, „Ведмежатка Алана 

Мілна”, які могли відвідати усі бажаючі. 
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Наразі у відділі мистецтв можна побачити ще одну цікаву виставку. 

Історико-культурологічний фотопроект Володимира Оглобліна «Нескучное 

Зинаиды Серебряковой», присвячений 130-річчю від дня народження 

знаменитої художниці. Автор робіт — визнаний харківський фотомитець, 

лауреат численних конкурсів — представив фотопроект про рідні місця однієї з 

перших жінок-художниць, що увійшла в історію живопису. Село Нескучне під 

Харковом — край, який сформував мистецькі смаки відомої художниці. 

Популяризація археологічних досліджень області — такою була мета з 

нагоди 25-річчя археологічної експедиції. Створена у 1988 році, вона має цікаву 

історію та цінні напрацювання. На заході відбулася презентація диска та 

світлин. Потому учасники археологічних розкопок поділилися згадками з життя 

експедиції. Скайп-спілкування з колегами, які перебувають за межами України, 

стало приємним завершенням зустрічі. 

Вже не перший рік ОУНБ ім. Д.Чижевського переконливо доводить, що 

сучасна бібліотека — це не просто книгозбірня, а й потужний культурний та 

освітній центр. Туди варто завітати, навіть якщо ви не маєте на меті брати 

книги, адже виставки, майстер-класи, зустрічі не залишать байдужими нікого. 

Народне слово. - 2014. - 9 січня. -  С. 19 
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Публікації в Інтернет – виданнях 
 

Сайт  0522.ua 

26.10.2014 

 

У Кіровограді відбудеться відкриття виставки «Світ на 

долоні. Виставка дипломних робіт - 2014» 

  

 
27 жовтня о 13.00 у відділі мистецтв Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського відбудеться відкриття 

виставки «Світ на долоні. Виставка дипломних робіт - 2014». 

 Виставка презентує художньо - творчі роботи випускників художньо-

графічного відділення мистецького факультету Кіровоградського педагогічного 

університету ім. В. Винниченка. 

У вас є можливість відвідати виставку, на якій представлені роботи, 

виконані у різних техніках образотворчого мистецтва: живопис, графіка, 

декоративно-ужиткове мистецтво, кераміка. 

Виставка працє протягом місяця у відділі мистецтв (І поверх) ОУНБ ім. 

Д. Чижевського за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24. 
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В літо разом з бібліотекою запросили на Бібліофесті на 

Великій Перспективній-2014 

 

Сайт  0522.ua 

 

 
22 травня у Кіровограді, на головній вулиці міста, обласна бібліотека ім. 

Дмитра Чижевського організувала Бібліотечний фестиваль. Це свято пройшло 

під девізом «В літо - разом з бібліотекою» і стало своєрідною презентацією 

літніх програм, в яких пропонують взяти участь усім бажаючим 

кіровоградцям. 

 

 А розважатися численним гостям біля бібліотеки було де. Майстрині 

Кіровоградського клубу печворку Ірини Кудревич не лише представили свої 

вишукані роботи, але й навчали охочих створювати красу з тканини. Майстер – 

клас в техніці городецький розпис провела майстриня Наталія Федорова, 

Анатолій Чернуха навчав творити паперові квіти. Під витонченим легким 

пензлем Ірини Зантарія в техніці боді-арту виникали сюжети з книг – черга біля 

шатра не вичерпувалась. Не відставали в майстерності й наші співробітники–

бібліотекарі, вони теж спільно з дітьми творили красу з паперу (квілінг, орігамі) 

та ін. 

 Перехожі захоплено переглядали яскраві творчі виставки декоративно-

ужиткового мистецтва «Мотузяне диво» від Людмили Люненко, «Музичне 

фентезі» Людмили Борисенко, гламурних медведиків Тедді від Грети 

Агафонцевої, «Металеві метаморфози» Євгена Василевського. Дітлахи охоче 

малювали на асфальті власні родини, розглядали дитячі енциклопедії і бавилися 

з іграшками в бібліо-наметі, а також в казковій середньовічній фортеці, в грі 

«Твістер», змаганнях (шахи, шашки). Протягом дня можна було взяти участь у 
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створенні спільного бібліопостера «Мої улюблені герої, мої улюблені рядки». 

 Зазвичай, на такі свята бібліотека відкриває нові цікавинки. Ексклюзивом-2014 

став цифровий майданчик. Наші партнери Школа програмування Ш++ 

запропонували усім бажаючим розважитися з ІТ-іграшкою - мультифлекс 

(переможця вже чекає подарунок). А також загальне захоплення викликала 

медіаклавіатура та установка діджеїв від магазину музичних інструментів і 

обладнання Рок-стар. Представлені цифрова дошка, кінект й електронні 

читанки – це те, чим можна користуватися протягом літа в бібліотеці. 

 Опівдні свято відкрив міні-концерт учнів музичної школи № 1 імені Генріха 

Нейгауза, учнів загальноосвітнього навчального закладу № 16, учнів 

загальноосвітнього навчального закладу № 19. Дякуємо юним талантам за 

участь в концерті. 

Приємною несподіванкою не лише для гостей і запрошених, а звичайних 

кіровоградців, які опинилися поблизу бібліотеки, стало вишукане професійне 

дефіле юних моделей з центру естетичного виховання Імідж-центру «Ольга». 

Молоді дівчата не тільки продемонстрували модний одяг, а й показали, що 

сьогодні відроджується мода на читання. І в підтвердження цьому кожна з них 

тримала в руках книгу. 

 Два приголомшуючих майстер-класи відбулися майже одночасно і для 

багатьох стало проблемою обрати один з них. Пані Наталія Овчаренко вчила 

гламурно зав’язувати хустини і шарфи. А спеціальний гість Ганна Кузичева 

відкрила секрети жіночої гімнастики «Народження зірки». Ці заходи дали змогу 

кожній жінці згадати справжнє, своє потаємне, заховане у вирі буднів. 

 Свято закінчилося, але кіровоградці, принаджені Бібліофестивалем, ще 

довго насолоджувалися виставками у відділах. 

 На численні прохання на свято завітав книжковий оракул, а для 

мрійників відбувся майстер-клас зі створення «Карти бажань». Нагадуванням 

про цей чудовий день залишилося дерево бажань біля бібліотеки, заквітчане 

таємницями. 

 Неможливо охопити всі заходи – і флеш-моб, і презентації, і майстер-класи, і 

кіноперегляди, тож шукайте в соціальних мережах і на бібліотечному блозі 

повідомлення про те, що було найкращим, найприємнішим і найефективнішим! 
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У Кіровограді покажуть фільми про Винниченка та Шопена  

 

Сайт: http://akulamedia.com/ 

 

 

 

 
 

30 липня о 15-00 год. у відділі краєзнавства обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського в рамках липневого засідання “Краєзнавчих студій” відбудеться 

показ та обговорення документального фільму «Винниченко без 

брому» (режисер – Ірина Шатохіна). Вхід вільний. 

31 липня о 15-00 год. кіноклуб “Екран” запрошує на показ фільму 

«Шопен. Бажання любові/Chopin. Pragnienie milosci», режисер – Єжи Антчак 

Польща /2002, 134 хв. 

1830 рік. 20-річний Фредерік Шопен залишає понівечену війною Польщу, 

щоб знайти щастя в модному Парижі. Прихильність меценатів і впливових 

друзів робить його "перлиною" світських салонів, відкриваючи шлях до 

слави. У Парижі він знайомиться зі скандально знаменитою письменницею 

Жорж Санд. Довгий і бурхливий роман дарує геніям хвилини блаженства і 

щастя, однак непозбутня душевна пристрасть, творчі муки, ревнощі і заздрість 

пророкують їм неминучо трагічний фінал… 

Шановні любителі кіно, з 1 серпня кіноклуб «Екран» – у нетривалій 

відпустці. Кінопокази розпочнуться з останніх тижнів літа. 
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На Кіровоградщині триває грандіозний конкурс художньої 

фотографії 

Сайт: http://akulamedia.com/ 

 

 

 
Досхочу натішитися літнім сонцем, зеленню, підставитися під гучні фени 

усіх вітрів і стрімів на вершку якоїсь невідомої скелі, а головне – знімати, 

якомога більше знімати все це… Навіть не принципового на що – плівку чи 

цифру – аби тільки класно виходило, наполегливо рекомендують організатори 

фотоконкурсу «Кіровоградщина запрошує», церемонія нагородження 

переможців якого разом з експонуванням їхніх кращих робіт відбудеться у 

фойє бібліотеки Чижевського.  

Спектр номінацій творчого змагання дуже широкий: „Кіровоградщина – 

наша гордість, наша слава”, „Портрет кіровоградця”, „Визначні пам’ятки 

культурної спадщини Кіровоградщини”, „Цікаві миттєвості щодня”, „Краєвиди 

рідного краю”. 

«Конкурс триває з 20 червня по 31 серпня 2014 року включно, 

повідомляє Тусовка. Фотороботи потрібно надавати в електронному та 

друкованому вигляді (світлини мають бути якісно надруковані будь-яким 

фотографічним способом розміром 30x40 см)».  

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/23/-uvaga-fotokonkurs-kirovogradschina-zaproshue?from=event-list


409 

 

У Кіровограді влаштували котячі березневі розваги  

 

Сайт: http://akulamedia.com/ 

 

 

 
Кіровоградцям нагадали, що весна прийшла – вже вистукує роликами на 

алеях парків і завивається в летючий шифон шарфиків. Політику можна 

відклали до понеділка, а поки – довгі потягусі по-котячому… Їм цього місяця і 

годиться веселитися на всю катушку! Отже, на відзначення Всесвітнього дня 

кота колектив бібліотеки імені Дмитра Чижевського спільно з Кіровоградською 

міською громадською організацією захисту тварин «БІМ» організували акцію 

під назвою «Березневий блюз».  

Програма свята включила традиційні, як для народних гулянь по-

бібліотечному, розваги. Передусім, хочу згадати про ярмарок виробів хенд-

мейду. Хвостаті і вусаті ляльки-тільди, магнітики, декоративні тарілки, чашки, 

подушки і голкарні, звісно, командували парадом, але інші представники фауни 

в якості носіїв творчого натхнення теж віталися. До слова, за цього 

симпатичного вуханя просили 50, а пара істот позаземного походження затягла 

б на 180 гривень. 
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Хол. Людей так багато, що кішці ніде лапкою ступити. Жінки (прийшли 

прицінитися до саморобних сумочок), молодь, дітлашня. Світло операторських 

камер «обмацує» обличчя гостей, які продовжують надходити. Зачіски багатьох 

прикрасили нагостренні вушка, чорні носики-кнопки та підмальовані вусики – 

абсолютний тренд вечора, а от про те, що коти – тварини все-таки різномасні (є 

й руді, білі, смугасті й в плямах), люди, здається, забули. На одному «робочому 

поверсі» коридор міряють породисті мурки-чорнявки з білою манішкою на 

грудях.  

Завертаю в бік диванів з журнальним столиком. Сьогодні там розсклалися 

майстри дармового бодіарту. «Ой, можна я на вас щось інше спробую? – 

звертається до мене пані Ірина, викладач факультету дизайну КІРУЕ. - Кішками 

«годуюся» вже годину-півтори – чесно кажучи, вже набридло. – Так, чого б 

ні… Із музичної теми, наприклад, фрагмент деки скипки з грифом, клавіатура 

піаніно, що звивається стрічкою абощо… – Ні, забагато роботи, а черга, – 

оберніться назад,– велика. Намалюю візерунок». Хутко підставляю щоку під 

пензлика: вирішено зупинилися на рослинних мотивах у білому й вишнево-

червоному.  

«До кожного нового людського обличчя, особистості необхідно 

підходити комплексно, – ділиться секретами професії художниця, – овал лиця, 

колір очей та волосся важать, звичайно, багато, але основні закони естетики ще 

ніхто не відміняв. Маю на увазі композиційне ціле, співвідношення головного 

та допоміжних елементів, ритм... Також дивлюсь, у що одягнутий мій клієнт». 
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З рук володарки барв і пропорції перебігаю до майстринь клаптикового 

шитва. У відділі мистецтв триває виставка-продаж саморобних сумок. 

Експозиція нараховує близько 50 виробів, в основному, кіровоградських 

авторів, загітованих на це клопітне діло Іриною Кучеренко, керівником 

Кіровоградського клубу печворку. Але в процесі підготовки проекту 

долучитися вирішили й умільці зі Львова, Дніпропетровська, Кременчука і 

Світловодська. Просторі дорожні сумки, шопери, авоськи, чепурні 

рідекюльчики і клатчі, гаманці, косметички й ключниці…  

«Українські печворкістки, мабуть, тим і відрізняються від своїх 

британських та американських колежанок, – розповідає Світлана Ушакова, 

завідувач відділу мистецтв, – що частіше дозволяють собі відступ від традиції, 

поєднуючи в одній речі різні техніки складання клаптиків матерії («Блоки», 

«Колодязь», «Бабусин сад», «Соти», «Крейзі»), візерунки стібкування 

(«Ромби», «Мізок», «Павутинка»), додаючи аплікацію, мереживо, стрічки, 

вишивку і т. д. Візьмемо до рук хоча б цю сумку – називається «Попіл троянд» 

– бачите, яка скрупульозна, тонка робота. Виріб зшито із 650 клаптиків 4-ох 

різних кольорів. Чи продається? Ні, вже записана на когось. 600 гривень. Це 

справді дороге задоволення – носити виріб ручної роботи, та ще й так 

оригінально скомпонований!»  
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Доки доросле жіноцтво підважує в руках сумочки, вивчаючи їх ззовні та з 

підкладки, малеча змагається між собою у конкурсах «Містер і Міс Мяу». Саша 

Крамаренко (12 років) ніякої муркотячної пісеньки чи поробки не підготувала, 

зате може похвалитися історією своєї дружби з кішкою… Дівчинка витратила 

цілі вихідні на пошуки СВОГО кошеня на Критому Ринкові, обійшла весь 

пташиний базарчик, не минувши жодного кошика з пухнастиками, але так 

нікого й не вподобала. А ось, по дорозі додому, вчула тихий, жалісливий нявкіт 

під дошкою зламаної загорожі. Подивилась і таки впізнала свого друга – 

абсолютно безплатно! «Зараз підросла, потроху качає права. Коли образиться, 

може днями до мене не озиватися, відмовляючись брати їжу з рук, а як п’є – 

відвертається мордочкою до стіни. Коли ж все добре, засинає тільки зі мною!» 

Гості сходяться на останню забаву вечора – кумедне відео з життя котів. 

Найбільше сюжетів присвячено труднощам взаємин хвостатих з водною 

стихією: сухопутні чистюлі з останніх сил вишкрібаються з-під душу та 

жбурляються гумовими качками; дехто і освоївся – флегмативно дрейфує в 

мисці поверх води… Може й не дуже блюзово, скоріше на хвилі ямайського 

регі, зате дуже по-котячому. 

 

 

Кіровоградщина: 115 років локомотиву науки і освіти 

 

Сайт: http://akulamedia.com/ 
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17 лютого об 11-00 у відділі обслуговування користувачів розпочне 

роботу виставка «115 років разом з вами», присвячена 115-й річниці заснування 

головної книгозбірні регіону – обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського. Вхід – 

вільний. 

До уваги відвідувачів будуть представлені копії архівних документів, які 

стосуються становлення та відкриття Єлисаветградської громадської 

бібліотеки, оголошення про початок роботи закладу, що став невід’ємною 

частиною життя міста, свідком і хранителем його історії. А також книги зі 

штампами Єлисаветградської громадської бібліотеки, видання з першими 

інвентарними номерами та романтичною історією, звіти бібліотеки за перші 

роки існування, унікальні фото та багато іншого. 

15 лютого 2014 року обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. 

Чижевського святкуватиме своє 115-річчя. З часу свого заснування (2 лютого 

1899 року за старим стилем), і до сьогодні бібліотека була і залишається 

центром життя громади, місцем, де можна отримати відповіді на всі питання. 

Вже понад століття бібліотеці вдається підтримувати свій позитивний імідж та 

бути популярною серед мешканців міста, поєднувати високий рівень 

застосування інформаційних технологій з гостинністю та чуйністю до своїх 

користувачів. 

Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24, ІІІ поверх. 
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Кіровограду покажуть "Весняне натхнення" 

 

Сайт: http://akulamedia.com/ 

 

 

 
У понеділок, 3-го березня 2014 року о 13.00 у відділі документів із 

економічних, технічних та природничих наук обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського відбудеться відкриття персональної виставки Ольги Єрофєєвої 

“Весняне натхнення”, присвяченої Міжнародному дню жіноцтва. 

 Усе, що створено руками майстра, завжди цінується найбільше, адже 

крім майстерності у витворах зберігається тепло рук, відчуття прекрасного, 

гармонія душі митця, передає Тусовка. 

 Авторка виставки - молода, талановита, креативна особистість. Її роботи 

виконані в техніках hand made. Це ексклюзивні, неповторні, оригінальні речі, 

які дарують лише позитивні емоції. Глядачів зачаровує їх витончений смак, 

бездоганно підібрані кольори, гармонійний синтез використаних деталей. 

 Пані Ольга за фахом - вчитель історії та географії. Нині працює в 

книжковому супермаркеті “Буки”. Три роки тому вона захопилася мистецтвом 

рукоділля. Їй хотілось перелити свою душу в якісь творіння. Це були вітальні 

листівки. Спочатку майстриня дарувала їх на свята рідним та друзям, а згодом 

коло її прихильників поширилось. 

 Бажання вдосконалювати і розвивати свою багатогранну творчість 

спонукало Ольгу на виготовлення прикрас із полімерної глини та декору 

предметів, що прикрашають побут. 

 Мініатюрні сережки, каблучки, кулони та інші найрізноманітніші 

творіння молодої талановитої майстрині вражають і зачаровують. Дивуєшся 

безмежжю людської фантазії, вмінню створювати неповторну красу, таланту 

висвітлювати багатство власної душі. 

 Відвідувачі виставки дізнаються про найнеочікуваніші метаморфози, що 

відбувалися в процесі створення майстринею прикрас. Адже таїна 

http://akulamedia.com/
http://tusovka.kr.ua/afisha?from=top
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переродження звичайних матеріалів на оригінальні творіння відкривається не 

щодня. Тож поспішайте! Ви можете стати не лише глядачами, але й володарями 

неперевершеної краси! 

 Гостинно запрошуємо відвідати виставку “Весняне натхнення”, яка 

працює протягом місяця, з 3 березня до 3 квітня 2014 року. Вхід – вільний. 

Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24. 
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Кіровоград перейматиме досвід культурного спротиву 

 

Сайт: http://akulamedia.com/ 

 

 
7 лютого в приміщенні бібліотеки імені Дмитра Чижевського (відділ 

мистецтв) відбудеться презентація книги «Українські шістдесятники: Алла 

Горська, Віктор Зарецький, Микола Вінграновський, Василь Симоненко, Лесь 

Танюк, Іван Світличний, Опанас Заливаха». 

У ракурсі подій, що відбувається, видання стає знову актуальним. Так, на 

сторінках книги викладені невідомі факти заснування, розвитку та утисків 

мистецького руху молодих людей офіційною владою, світлини, копії 

документів та листів, коментарі юристів і представників сьогоднішнього 

культурного бомонду. 

Початок заходу – о 17.00 год. 
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Кіровоград: як щедрівники танго розучували й ворожили на 

кавовій гущі. 

 

Сайт: http://akulamedia.com/ 

 

 

 
10 січня, пізно ввечері, солідна установа – наукова бібліотека, – 

відкрилася для різдвяних забав та бешкету. Починався Щедрий вечір у 

бібліотеці імені Дмитра Чижевського. 

Подивитися на казкове перетворення знайомої книгозбірні прийшли, в 

основному, молоді родини з дітьми. Молодь юрмилася у відділі документів 

іноземними мовами – тут ворожили на кавовій гущі. Представницям старшого 

покоління пропонувалося взяти участь у конкурсі на кращий костюм лукавої 

вдовички Солохи. Усього ж працівниками бібліотеки підготовлено аж 37 

святкових заходів різноманітного пізнавального та розважального спрямування: 

екскурсії, презентації виставок, перфоменси, майстер-класи з рукоділля й 

танців, музичні салони, ярмарки, турніри з «Що?Де? Коли?», шахів й «Kinekt – 

3D»… 

О 19-00 з парадних сходів у фойє зійшли головні щедрувальники. З 

нагоди свята жінки категорично інтелігентної професії – бібліотекарі – 

розмалювалися, як акторки мандрівних балаганів, і вбралися, як циганки або 

галасливі полтавські молодиці, про яких колись писав Гоголь. Між пишних 

паній й козаків затесався чортик – мабуть, найбільш затребуваний аніматор для 

спільних фотографій з перспективою на викладення у соцмережах. Завертаємо 

до відділу мистецтв, що на першому поверсі. Викладач факультету мистецтв 

Кіровоградського педуніверситету Лариса Гарбузенко саме почала частувати 

гостей кутею. «Кутя, як ми знаємо, – розповідає жінка, – головна страва на 

різдвяному столі українців. І без маку її не готують. Так от, перш ніж ставати 

до печі, годилося цей мак гарно вимочити й просушити, інакше його зерна 
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погано товктимуться у макітрі, а під час їжі скрипітимуть на зубах. Після цього 

бралися за макогона – гладенько обтесану дерев’яну палицю з округлим кінцем. 

Вважається, саме ця форма стала праобразом такого знаряддя зброї козаків, як 

булава. А ще макогон з макітрою (слово утворене від сполучення слів «терти 

мак») символізують єднання чоловічого й жіночого начал. На будь-якому 

весіллі їх прикрашали і викладали поряд, на видноті. Дівчатам-хрещеницям 

теж, здебільшого, дарували макогона – щоб за добрих газдів заміж йшли. Втім, 

народне право дозволяло жінці скористатися макогоном, у разі, якщо її чоловік 

ускочив в гречку або приплівся додому п’яним, або ж допустився якоїсь 

великої шкоди господарству… 

 
У залі технічних документів розставили довгі столи з дзеркалами. 

Працівниці імпровізованого безкоштовного салону «Бібліотечна перукарня», – 

студентки 3-го курсу професійного ліцею сфери послуг, – в’ють серпантин 

«голлівудських кучерів». «Як і два роки тому, – дає фаховий коментар їхній 

куратор Людмила Горобець, – надзвичайно популярні і модні різноманітні види 

плетіння. Джгути, об’ємні коси, французькі колоски і колоски навиворіт… На 

кожну модель витрачаємо не більше 15-20 хвилин – черга, як бачите, ще та… З 

огляду на цю обставину, й інструментарій брали невеликий, похідно-польовий. 

Гребінці, шпильки та лак. Декор – шпильки з квітами із текстилю, розхапали ще 

півгодини тому». 



419 

 

 
Просто з перукарні чіпляємось у хвіст іншої черги – за кавовим 

ворожінням. Після розпивання напою і всіх належних за ритуалом дій, гуща 

вивалилася на мисочку майже сухим кавалком, не торкнувши стінок чашки. Це 

означає, що пережитим негараздам один із відвідувачів бібліотеки, Максим, не 

надає особливо значення і загалом має відкриту до змін натуру. Кави набилося 

багато – до багатства. А от проблеми з дівчатами, точніше, дошкульну 

нерішучість, яка заважає тримати стосунки у тонусі, ворожка напевно вичитала 

з обличчя клієнта. Що ж, Макс, нібито й не заперечує… 

 
Третій поверх. Тут ярмаркують, співають та під баян виводять «Яблучко» 

й «Циганочку з виходом». На столах хенд-мейдерів – море всякої всячини, що 

проситься прикрасити шию, кокетливо зблиснути у жіночих вушках, втулитися 

у святкове сервірування столу або новий дизайн кімнати. Ціни – не те, щоб 

низькі, а цілком прийнятні. Декоративні тарілки з петриківським розписом 

розходилися за 70 гривень, за «грошові дерева» правили 90 і 150 гривень; 

вироби біжутерії, виготовлені у техніці плетіння з бісеру та філіграні, 

оцінювалися в діапазоні від 80 до 300 гривень. Не бракувало й дрібничок на 
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згадку усього лиш за червінець-півтора – текстильні ялинкові прикраси та 

брелки. 

 
Майже під кінець свята в бібліотеці відбулась презентація виставки робіт 

Ірини Михайлової, фотохудожниці з Москви («Алиса и другие»). Гомоніла про 

весну й кохання флейта, а їй вторувала гітара (камерний концерт від ДМШ 

№2); у холі розучували основні фігури аргентинського танго… 
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Бібліофест став травневим традиційним святом на межі весни й літа, і 

запрошує усіх до літньої бібліотеки. 
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Відбудеться зустріч учасників двох всеукраїнських проектів 

 

10 жовтня 2014 року 

Сайт http://www.kirovograd.net/ 

 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім.Д.І.Чижевського  

Дієвий спосіб подолання конфліктів і стереотипів – краще пізнати один 

одного, – в цьому переконані учасники зустрічі, яка відбудеться в суботу, 11 

жовтня, о 16.00, у Центрі європейської інформації обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського (м. Кіровоград, вул. Велика 

перспективна, 24, ІІІ поверх). 

 

Захід збере учасників одразу двох всеукраїнських проектів: переможців 

конкурсу міні-грантів, які реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку 

Криму, та представників дослідницької групи проекту "Долаємо власні 

стереотипи: молодь єднає Україну!" – молодих людей з різних областей 

України, які нині приїздять до Кіровограда, аби ближче познайомитися з 

життям нашого міста та розповісти про нього іншим.  

У програмі заходу: зустріч з керівниками обох проектів Олександрою 

Целіщевою (Кримські ініціативи) та Євгенією Олійник ("Долаємо власні 

стереотипи: молодь єднає Україну!"); презентація кращих місцевих ініціатив; 

спілкування з громадськими активістами; обмін враженнями. 

Довідка: Конкурс міні-грантів на підтримку Криму було оголошено 

Центром регіонального розвитку «Топ-Кая», що в такий спосіб прагне 

допомогти втілити ініціативи громадських організацій зі всієї України, 

спрямовані на підтримку кримських активістів та переселенців, а також 

стимулювати суспільну дискусію про сучасні кримські реалії.  

Підтримані проекти мали на меті: 

- Представлення інтересів кримських активістів або переселенців  

 Соціальну адаптацію переселенців 

- Співпрацю, партнерство різних цільових аудиторій (журналісти, 

студенти, викладачі, громадські діячі) 

- Подолання інформаційних бар’єрів,стереотипів, активізація суспільної 

дискусії про Крим. 
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Проекти подавалися як зареєстрованими громадськими організаціями, так 

і незареєстрованими ініціативними групами з усієї території України. Три таких 

ініціативи реалізуються на території Кіровоградської області. 

Проект "Долаємо власні стереотипи: молодь єднає Україну!", 

започаткований ГО «Український народний дім в Чернівцях» за підтримки 

Фонду Посольства США, реалізується в Чернівецькій, Кіровоградській, 

Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим. Молоді люди з цих регіонів 

входять до складу дослідницької групи, яка вивчає регіональні особливості 

різних областей. Учасники матимуть можливість відвідати різні міста України, 

зустрітись з представниками активної молоді, громадських організацій, ЗМІ. За 

підсумками кожної зустрічі учасники писатимуть есе про власні враження від 

міста, яке відвідали, та людей, що там проживають, їхні культуру, цінності, 

традиції.  

Всі візити відбуватимуться впродовж вересня-листопада 2014 року. Після 

завершення візитів буде видано збірник есе, який вміщуватиме роботи всіх 

учасників дослідницької групи – есе про особливості тих регіонів, які відвідали. 

Тел. для довідок: 093 89 49 083; 099 11 074 11. 

Контактна особа: Тетяна Федорова, керівник Центру європейської 

інформації. 
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Відбудеться презентація виставки рідкісних видань „Перша 

світова: історія і факти” 

 

6 жовтня 2014 року 

Сайт http://www.kirovograd.net/ 

 

 

 

Кіровоградська обласна бібліотека ім. Д.І.Чижевського  

7 жовтня о 15.00 у відділі рідкісних та цінних видань обласної бібліотеки 

ім. Д.І.Чижевського відбудеться презентація виставки „Перша світова: 

історія і факти”.  

Виставка присвячена 100-річчю одного з найбільших військових 

конфліктів в історії людства, що мав вирішальний вплив на історію ХХ 

сторіччя та призвів до розпаду чотирьох імперій: Австро-Угорської, Німецької, 

Османської і Російської. 

Співорганізатори виставки - ОУНБ ім.Д.Чижевського та Державний архів 

Кіровоградської області.  

На виставці представлені рідкісні видання, в яких досліджується тема 

Першої світової війни, що побачили світ у 1915-1920 роках. Документи архіву 

свідчать про життя нашого міста в роки Першої світової війни. Виставка 

ілюстрована світлинами з особистої колекції Юрія Тютюшкіна. 

На зустріч запрошуються краєзнавці, співробітники архівів, музеїв, 

вчителі історії, викладачі та студенти КДПУ, читачі бібліотеки та всі бажаючі. 

Виставка працює до 6 листопада у відділі рідкісних і цінних видань 

обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика 

Перспективна, 24. 

Вхід – вільний. 

29 жовтня 2014 року 
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Відбудеться засідання “Археологічні дослідження на 

території Кіровоградщини” 

 

Сайт http://www.kirovograd.net/ 

 

 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.І.Чижевського. 

31 жовтня о 14.00 у відділі краєзнавства ОУНБ ім.Д.І. Чижевського 

відбудуться “Краєзнавчі студії”. Тема засідання: “Археологічні дослідження 

на території Кіровоградщини”До обговорення питання запрошені історики 

КДПУ ім. В.Винниченка – кандидат історичних наук, доцент Ірина Козир; 

кандидат історичних наук, доцент Олександр Чорний; члени обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України; співробітники обласного 

краєзнавчого музею; представники обласної організації Українського 

товариства охорони пам`яток історії та культури; студенти історичного 

факультету КДПУ ім. В.Винниченка. 

Запрошуємо на студії всіх, хто цікавиться археологією краю. 

18 серпня 2014 року 
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У Кіровограді відбудеться презентація зібрання «З 

книжкових колекцій друзів бібліотеки» 

 

Сайт http://www.kirovograd.net/ 

 

 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. 

Чижевського  

 

21 серпня о 16.00 відбудеться зустріч-

презентація «З книжкових колекцій друзів 

бібліотеки». До нас завітає відомий 

літературознавець, письменник, науковець 

Володимир Панченко.  

Завдяки подарованій Володимиром 

Панченком колекції бібліотечні фонди ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського збагатились документами 

високої наукової цінності — понад 50 

авторефератів дисертацій українських 

літературознавців, зокрема, й кіровоградських 

авторів. У колекції також є рідкісні видання, праці української діаспори, серед 

яких – «Патерик Києво-Печерський», «Іконографія Івана Мазепи в 

образотворчому мистецтві ХХ – п.ХХI ст.» О.Ковалевської, «Фундація Омеляна 

і Тетяни Антоновичів», де представлені виступи й лекції лауреатів цієї фундації 

та ін. 

Чимало в подарованій колекції публікацій ґрунтовних культурологічних 

та мистецьких досліджень, чудові альбоми з українського та світового 

живопису тощо.  

Книжкова колекція загалом розрахована на широке коло читачів, але 

передусім буде цікава науковцям, літературознавцям та мистецтвознавцям, а 
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також студентам гуманітарних спеціальностей.  

Свідченням глибокої поваги до Володимира Панченка як до науковця, 

сердечної прихильності до нього як до людини є численні автографи відомих 

письменників, науковців, громадських і політичних діячів, які дарували йому 

власні книги. Лише декілька прикладів: «Володимирові Панченку – славному 

вченому, працелюбністю і талантом літературознавця якого я захоплююся 

щиро» (М.Жулинський), «Людині, яка майстерно розставляє літературні 

акценти і з доброю посмішкою дивиться на світ» (О.Пронкевич), «Дорогому 

побратимові Володимирові Панченку з ніжним помаранчевим усміхом» 

(Р.Лубківський), «Дорогому Володимирові Панченку, який знає не тільки 

Чикаленка, а й багато всього, що склало б десятки таких томів» 

(М.Слабошпицький). 

Завдяки цьому знайомимось з талановитим літератором, шляхетною 

особистістю, людиною великої душі. 

Крім книжкової Володимир Євгенович подарував бібліотеці й підбірку 

світлин «Україна літературна: миттєвості й обличчя». В ній представлені фото 

відомих українських письменників: Ліни Костенко, Івана Малковича, Андрія 

Содомори, Тараса Прохаська, Юрія Андруховича, Івана Дзюби, Оксани 

Пахльовської, Ігоря Калинця, Юрія Покальчука та інших. 

Володимир Панченко запрошує колег, друзів до бібліотеки на зустріч-

презентацію. 

Довідка. 

Демидівка Любашівського району Одеської області) — 

український літературний критик, літературознавець, 

письменник, автор відомих статей, монографій, 

підручників на літературну та історичну тематику, 

професор Національного університету “Києво-

Могилянська академія”, доктор філологічних наук, член 

Національної спілки письменників України. 

 

Закінчив філологічний факультет Одеського державного університету імені 

І.І.Мечникова у 1975 році. 

Автор численних праць з історії української літератури, зокрема, «Юрій 

Яновський» (1988), «Володимир Винниченко: парадокси життя і творчості» 

(2004), «Неубієнна література» (2007); книги літературних мандрівок Україною 

“Сонячний годинник”. 

Його перу належить кілька літературно-критичних творів та сценаріїв 

документальних фільмів. В житті та творчості Володимир Панченко 
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намагається дотримуватися трьох принципів: «Під лежачий камінь вода не 

тече», «Не тримай камінь за пазухою», «Крапля камінь точить”. 

 

Лауреат Міжнародної премії імені Володимира Винниченка Українського 

фонду культури (1995); літературних премій «Благовіст» (1996) та літературної 

премії імені Олександра Білецького (1998). 
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Шевченко – поруч 

11 березня 2014 року 

 

Світлана Приймак, завідуюча відділом соціокультурної діяльності 

обласної бібліотеки ім.Д.Чижевського  

 

 

Обласна бібліотека ім. Д. Чижевського створила унікальний краєзнавчий 

медіапроект «Єлисаветградськими шляхами Кобзаря».Тарас Григорович 

Шевченко, безсумнівно, – ідейний, моральний та духовний дороговказ 

українського народу. Кожен українець вважає Шевченка однією з 

найвидатніших постатей всієї нації. Проте, чи багатьом жителям 

Кіровоградщини відомо, що великий поет свого часу відвідав наш рідний край. 

Малим, чумакуючи разом з батьком, він бачив Гуляйполе (Златопіль, потім – 

Новомиргород), Дідову Балку, Дев’яту роту, Єлисавет. А його нащадки по 

сестриній родовій гілці проживали в місті Знам’янка і залишили по собі добрий 

слід. 1000 примірників поетового «Букваря Южнорусского», який вийшов 

друком у Петербурзі, були надіслані до Єлисаветграда у місцеві недільні 

школи. Нині на Кіровоградщині дев’ять сіл різних районів називаються 

Шевченковими. 

Творча група бібліотекарів упродовж 2013 року здійснила цікаву 

дослідницьку, наукову роботу, результатом якої було створення нового 

медіапроекту обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського 

«Єлисаветградськими шляхами Кобзаря», присвяченого 200-річному ювілею 

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.  
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Мета створення цього проекту — зібрати якомога більше корисної 

інформації про Тараса Шевченка та його творчість на сторінках одного сайту. 

Особливістю ж цього ресурсу є те, що вся інформація подана виключно 

співвідносно з нашим рідним краєм. Раніше, наприклад, не було впорядковано 

інформацію про вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка на Кіровоградщині, в 

проекті розкрита Шевченківська топоніміка на теренах краю, є фото 

пам’ятників Т.Г.Шевченку на території нашої області. На сайті можна 

здійснити віртуальну подорож колекцією Кіровоградського обласного 

художнього музею і переглянути експозицію, присвячену Шевченківським 

мотивам у творчості митців. Тим, хто захоплюється музикою, естетичну 

насолоду принесе годинний концерт «Етюди про Шевченка» у виконанні 

муніципального хору Юрія Любовича. 

Ексклюзивом ресурсу є розділ «Книжкова скарбниця» – оцифровані 

рідкісні й цінні видання з фондів обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського: 

Дмитро Яворницький «Матеріали до біографії Т.Г. Шевченка», Наталя Геркен-

Русова «Шевченко у Репніних», а також оригінальне прижиттєве видання 

"Кобзаря" 1840 року. Сучасні користувачі одразу оцінять перевагу 

медіапроекту. Адже вищеназвані рідкісні видання, які зазвичай можна 

побачити лише за склом виставкових стендів, відтепер можна віртуально 

погортати, прочитати он-лайн, завантаживши у доступних форматах: pdf, mobi, 

epub, fb2.  

Тут Ви знайдете й бібліографічні покажчики книг і статей про 

Єлисаветградські сторінки біографії Тараса Шевченка, його родовід, 

Шевченкове коло, а також художнє слово про Тараса Шевченка: місцеві 

письменники, поети присвячували свою творчість Кобзареві (покажчики книг і 

періодичних видань). 

Сподіваємось, що цей Інтернет-ресурс стане корисним і цікавим учням, 

студентам, викладачам, науковцям, краєзнавцям, а також кожному 

небайдужому до історії рідного краю кіровоградцю. Проект наблизить ім’я 

Шевченка до кожного з нас, сприятиме розкриттю феномену особистості 

великого сина українського народу. 

Тому запрошуємо Вас вивчати Тараса Шевченка разом на сторінках 

сайту обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського. 

  

http://library.kr.ua/kray/shevchenko/index.html
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Відбудеться презентація виставки «Степові джерела» 

 

21 лютого 2014 року 

Сайт http://gre4ka.info/ 

 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. 

Чижевського  

Відкриття виставки робіт учасників 

міського фестивалю «Степові джерела» 

колективів загальноосвітніх шкіл, дитячо-

юнацьких центрів естетичного виховання та 

позашкільних навчальних закладів у номінації 

декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва.27 лютого 2014 р. о 14:00запрошуємо 

до відділу документів із економічних, технічних 

та природничих наук обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського на відкриття виставки робіт 

декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва переможців міського фестивалю «Степові джерела» колективів 

загальноосвітніх шкіл, дитячо-юнацьких центрів естетичного виховання та 

позашкільних навчальних закладів. На виставці представлені роботи учнів 

віком від 6 до 18 років. Виставка охоплює майже все розмаїття жанрів, які є 

уособленням декоративно-ужиткового мистецтва як соціально-культурного 

феномену, а саме: художнє плетіння, ткацтво, в’язання спицями та гачком, 

художня вишивка, м’яка іграшка, вироби з тіста, декоративний розпис, 

народний живопис, бісероплетіння, вироби з природних матеріалів, фітодизайн, 

батик, лялька-мотанка, образотворче мистецтво тощо. 

Мистецтво може стати однією з основних ланок у становленні юної 

особистості. Саме воно відкриває нам чарівний світ почуттів дитини, що прагне 

в барвах, лініях, кольорі, інтонаціях, темпі поділитись своїми переживаннями, 

хвилюваннями, радощами, захопленнями від почутого, побаченого, пережитого 

в реальному житті.  

Запрошуємо переглянути виставку, де в малюнку, ліпці, аплікації діти 

передають свої враження від оточуючого світу та виражають своє ставлення до 

нього 



432 

 

Організаторами виставки стали обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.Чижевського та Центр методичної та соціально-психологічної служби 

гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради. 

Виставка працює у відділі документів із економічних, технічних та 

природничих наук до 20 березня 2014 р. 
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Відбудеться відкриття виставки Вадима Канащука 

«Акварелі душі» 

 

11 лютого 2014 року 

Сайт http://gre4ka.info/ 

 

 

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. 

Чижевського  

12 лютого о 14.00 у відділі мистецтв Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського відбудеться відкриття 

виставки живопису молодого художника Вадима Канащука «Акварелі душі». 

Вадим Канащук нове ім’я в мистецькій 

спільноті міста Кіровограда. Це перша спроба 

спілкування з глядачем, перший публічний іспит на 

професіоналізм. Виставку складають 56 живописних 

робіт, які відображають пошук стилю, пошук 

власної ідентичності. 

Зі слів Вадима: «Важливо не змальовувати, а 

творити від душі. Але перед тим потрібно пройти 

період підготовки, вдосконалити свій рівень. 

Іконопис заспокоює, приносить духовну радість». 

Канащук Вадим Олександрович народився 8 грудня 1992 року в 

Кіровограді. Малюванням захоплювався з дитинства. Навчався у 

Пустільнікової Л. О. (м. Кіровоград), художниці Витвицької –Бабенчук Л. (м. 

Львів).  

У 2013 році вступив до Львівської Національної Академії Мистецтв, 

кафедра ОМІР, напрям сакральне мистецтво. 

Пише портрети, пейзажі, натюрморти. Особливе місце у його творчості 

має іконопис. 

«Акварелі душі» - перша персональна виставка в рідному місті. 

Запрошуємо всіх на відкриття виставки! 

 

 



434 

 

 

Відбудеться круглий стіл «Допомога жертвам насильства у 

сім’ї: роль інформації та ефективного партнерства»  

 

5 лютого 2014 року 

Сайт http://gre4ka.info/ 

 

Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань 

жіноцтва  

Сім’я, рідна домівка, коло близьких людей, - усе це належить до числа 

найголовніших особистих цінностей та є запорукою почуття захищеності, 

впевненості, підтримки, надійної життєвої опори. Та, на превеликий жаль, 

так буває не завжди. Випадки насильства у сім’ї затьмарюють життя 

чималої кількості людей, тих, хто живе поряд з нами, щодня приховуючи свій 

біль і відчай.  

Безпорадність, страх за майбутнє, втрата довіри, поступове руйнування 

особистості, а часто – і реальна загроза здоров’ю та благополуччю, – ось з чим 

доводиться жити й боротись жертвам насильства. Подолати цей тягар, 

допомогти цим людям вийти з кризової ситуації – ось завдання, що стоїть перед 

суспільством. Саме на вирішення проблеми насильства у сім’ї спрямували свої 

зусилля члени Обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва у 

проекті «Мовчати не треба! Набери „Телефон довіри”», підтриманому 

Українським жіночим фондом.  

6 лютого за адресою: вул. Велика Перспективна, 24, кімната 307(ОУНБ 

ім..Д.І.Чижевського, ІІІ поверх), в рамках проекту відбудеться круглий стіл 

«Допомога жертвам насильства у сім’ї: роль інформації та ефективного 

партнерства». Початок – об 11.00. Учасники заходу – представники 



435 

 

громадських організацій, правоохоронних органів, центрів соціально-

психологічної допомоги та соціального захисту, ЗМІ спільними зусиллями 

шукатимуть відповіді на питання: хто у нашому регіоні має досвід і ресурси для 

подолання проблеми? Що заважає жертвами насилля звернутися по допомогу? 

Як налагодити ефективну комунікацію між організаціями, покликаними 

протидіяти сімейному насиллю? Які установи можуть надати прихист 

постраждалим? Чи є універсальний алгоритм дій при зверненні жертв насилля? 

Якщо Ви готові зробити бодай крок, аби надати жертвам насилля реальну 

допомогу, поліпшити їхнє життя, ми чекаємо на Вас! Ваша думка для нас 

важлива. 
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«Щедрий вечір у бібліотеці ім. Д. Чижевського» 

 

9 січня 2014 року 

Сайт http://gre4ka.info/ 

 

В календарі зимових свят для всіх кіровоградців приготовано дещо 

особливе: 10 січня 2014 року з 19.00 бібліотека ім. Д. Чижевського гостинно 

прочинить двері та запросить на «Щедрий вечір», що триватиме рівно до 

півночі. Шановні жителі та гості міста, бажаєте відчути невловиме 

задоволення, спричинене особливою тишею, ароматами свята, 

утаємниченістю та несподіванками? Запрошуємо завітати до бібліотеки 

саме … вночі !!! 

Святкова програма дуже різноманітна, тож кожен неодмінно обере собі 

новорічну розвагу до смаку. 

Пропонуємо вам одну з найзахоплюючих фішок – екскурсію до 

книгосховищa «Тіні великих письменників». Таємниче серце бібліотеки, вхід 

до якого заборонений весь рік, лише на кілька годин відчинить двері для всіх 

бажаючих. Поспішайте: кількість учасників екскурсійних груп обмежена! 

Відчути пристрасть емоцій, звабити, причарувати допоможе запальний 

урок танго від Юрія Ткача. Видовище, яке поєднує ритміку, пластику та 

граціозність, чарівну силу краси жіночого тіла і душі, ви відчуєте під час 

майстер-класу «Східні танці». 

На золотому перетині вечора, о 21.30, запрошуємо на презентацію 

фотовиставки відомої московської фотохудожниці Ірини Михайлової, яка 

вперше в Кіровограді представить персональну експозицію «Алиса и другие».  

А ще можна буде пригоститися святковою кутею та взяти участь у 

гумористичному конкурсі «Кутя з маком». І послухати байки про макогін та 
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макітру та обрати кращі з них. Ведуча – відома майстриня, народознавець 

Лариса Гарбузенко.  

Для батьків, що прийдуть зі своєю малечею, відкриється справжнісіньке 

дитяче містечко, де можна переглянути мультфільми, послухати читання казок 

вголос та розважитися на казковому майданчику. Ігри стануть родзинкою 

вечора. На зразок відомих комп’ютерних ігор, можна взяти участь у реальній 

грі-бібліобродилці і знайти книгу на дотик. Також на вас чекає сучасна 

популярна гра «Kinekt – 3D».  

На ІІІ поверсі розгорнеться Різдвяний Ярмарок – веселе й затишне 

містечко, де гості нашого щедрого вечора матимуть змогу не тільки добре 

відпочити, а й придбати оригінальні подарунки і сувеніри для себе, своїх рідних 

та друзів, слухаючи різдвяні мелодії. 

Стомленим і переповненим враженнями пропонуємо відпочинок за 

переглядом улюблених новорічних фільмів. А ближче до опівнічного часу 

запросимо насолодитися ніжними звуками гітари та флейти.  

Увага усім чарівним, яскравим, непересічним кіровоградкам! 

Оголошуємо конкурс на кращий костюм Солохи. Так, саме цю запальну даму з 

нетерпінням чекаємо до себе в гості. Приходьте в плахтах, хустинах – вас 

очікує сюрприз!  

«Щедрий вечір» завершиться рівно в 00:00. 

Вхід - вільний, участь у заходах безкоштовна! 

Слідкуйте за анонсами, отримуйте наші флаєри з програмою і ми 

гарантуємо незабутнє, яскраве, динамічне свято! 
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Барбі може мати кожен, а от ляльку з душею... 

 

http://zlatopil.com.ua/  

15 жовтня 2014 09:23 

 

14 жовтня в обласній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевсього було 

відкрито вже третю персональну виставку авторської ляльки Наталії 

Кравченко "Таємниці лялькового світу". Про це повідомляє Златопіль. 

Наталія швачка з 35-літнім досвідом, проте ляльки майстриня виготовляє 

лише 3 роки. Образ кожної ляльки продуманий до дрібниць. Наталія полюбляє 

шити ляльок у народних вбраннях. На виставцці було представлено вироби у 

вбранні кіровоградської області. Адже, як говорить Наталія, кожному регіону 

притаманний одяг з власним візерунком вишивки, віночками та взуттям. 

Ляльки майстрині - не для гри, вони дуже тендітні, виготовлені з самої тканини, 

тому вони є частиною інтер'єру. Презентуючи свої вироби на ярмарках країни 

їх було визнано серйозними художніми роботами. Деякі ляльки вже 

"помандрували" в Польщу, Америку, Казахстан. Наталія зізнається, що у своїх 

ляльках помічає те, як ненароком вона створює їх схожими на нею саму, на її 

друзів та родичів. Хоча ляльки і безликі, але по тому, як лягає на них рум'янець, 

по силуету та віям можна впізнати в них саму Наталію.  

На виставці представлено декілька етюдів з ляльок. По-перше, це весілля, 

на якому є і пара, і подружки, які заздрять, батько, який сварить іншу доньку за 

те, що засиділась в дівках, постійно виносячи усім гарбуза, парубок, який дарує 

дівчині грушу. Далі ми бачимо неймовірних наречених, фей, русалок, муз, 

принцес, панянок. Та й сама Наталія дуже сожа на добру чарівницю! Окремо 

красуються балерини. Вони мають для майстрині особливе значення. Сама 

Наталія у дитинстві дуже мріяла стати балериною, але, за станом здоров'я, не 

змогла. Одна балерина робить розминку, інша застигла у танці, ще одна 

відпочиває - ляльки, неначе живі танцівниці! 

Можливо гратися ляльками це забава дітей, але виготовляти такі лялькові 

шедеври можуть лише люди з неймовірним талантом, почуттям прекрасного та, 

все ж таки, з дитячою безмежною добротою, яку має Наталія Кравченко. 
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Фото Олександри Крикун 
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У Кіровограді презентують роман Софії Андрухович – 

„Фелікс Австрія” 

 

http://novosti.kr.ua/ 

13 листопада 2014  

 

«Фелікс Австрія» (2014) - новий роман авторки. 

25 листопада о 17.00 у бібліотеці Чижевського відбудеться презентація 

роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія».  

Про це Новинам Кіровоградщини повідомили організатори презентації.  

Роман вже б’є рекорди з продажів. Книга отримала безліч схвальних 

відгуків від критиків і читачів, спеціальну відзнаку Форуму видавців та 

номінована на премію «Книга року ВВС 2014».  

Довідка. Софія Андрухович - письменниця, перекладачка та 

публіцистка.  

Народилася 1982 року в Івано-Франківську. Представниця так званого 

«станіславського феномену».  

Авторка прозових книжок «Літо Мілени» (2002), «Старі люди» (2003), 

«Жінки їхніх чоловіків» (2005), «Сьомга» (2007) та численних публікацій у 

пресі.  

«Фелікс Австрія» (2014) - новий роман авторки.  

Анотація до роману "Фелікс Австрія" 

Станіславів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звичайне місто на кресах 

«щасливої Австрії», в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються, 

захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних 

ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають 
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таємниці у різьблених комодах. І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше 

обростатиме міфами про ідилічне життя, - долі двох жінок, що переплелися так 

тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні 

дихати, ні залишитися, ні піти. 
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Шкарпетки з записками – для кіровоградських бійців 

 

http://novosti.kr.ua/ 

05 листопада 2014  

 

Перша партія речей вже зігріває бійців, які обороняють Донецький 

аеропорт. 

Шкарпетки, балаклави та манішки в’яжуть кіровоградки для українських 

військових.  

Перша партія речей вже зігріває бійців, які обороняють Донецький 

аеропорт, повідомляє канал “Кіровоград”.  

Започаткували благочинну акцію «Подаруй тепло захиснику Вітчизни: 

в’яжемо шкарпетки разом» у бібліотеці ім. Чижевського.  

Її учасниками вже стали понад 50 жінок, які власноруч виготовили 

близько двох сотень теплих речей для українських солдат 
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Бібліотекарі навчали незрячих „Бачити душею” (ФОТО) 

 

http://novosti.kr.ua/ 

13 листопада 2014  

 листопада - Міжнародний день сліпих. 

Працівники бібліотеки Чижевського влаштували зустріч “Бачити 

душею”.  

Присвячена вона Міжнародному дню сліпих, який відзначають сьогодні, 

13 листопада, передає кореспондент Новин Кіровоградщини.  

Зібрання провели у приміщенні Кіровоградської обласної організації 

УТОС.  

Під час заходу УТОСівцям розповіли про цікавинки з життя видатних 

незрячих - давньогрецького поета Гомера; аргентинського письменника Хорхе 

Луїса Борхеса; американського музиканта Стіві Уандера; українського 

письменника, педагога, етнографа, музиканта Василя Єрошенка.  

Також для людейіз вадами зору прозвучали твори українських та 

зарубіжних авторів про незрячих людей.  

 

Фото Олени Карпенко 
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Німе Кіно у кіровоградському кіноклубі 

http://novosti.kr.ua/ 

 

 

Фільм Олександра Довженка «Звенигора» покажуть у кіноклубі «Екран» 

при обласній універсальній науковій бібліотеці імені Чижевського 11 вересня. 

Кінокартину видатний український кінорежисер зняв у 1927 році. Фільм у 

чорно-білому форматі, німий, тривалість 67 хвилин. 

Сюжет фільму охоплює дві тисячі років буття і розповідає про багато 

етапів історії України: скіфи і варяги, війни українських козаків з польською 

шляхтою, гайдамацька вольщина, світова війна 1914—1918 р.р., боротьба 

Української Народної Республіки з більшовиками, революційний рух і рух 

гайдамаків-націоналістів на чолі з Симоном Петлюрою, білоукраїнська 

еміграція. Ці етапи, викладені у 12-ти епізодах, об’єднані однією постаттю діда, 

що є уособленням патріархального селянства з його вірою у минулі цінності та 

байдужого до революційних змін. Онуки діда — Павло і Тиміш — традиційно в 

дусі аґітпропу протиставлені один одному. Молодший — контрреволюціонер, 

націоналіст, у конфлікті з владою і законом, емігрує до Праги і отримує 

диверсійне завдання. Старший, Тиміш, приєднується до більшовиків, 

зрозумівши глибинну суть легенди про гайдамацький скарб — все багатство 

земля. Сам дід не впорається з завданням, що його доручає молодший онук — 

підірвати більшовицький потяг. Його підбирають молоді пасажири і він 

погоджується їхати з ними у непевне світле майбутнє. 
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«Щедрый вечер» в библиотеке им. Д. Чижевского 

 

http://novosti.kr.ua/ 

13 января 2014 15:  

  

В пятницу, 10 января, Кировоградская библиотека им. Д. Чижевского 

пригласила к себе гостей. Уже второй год подряд здесь провели ночь в 

библиотеке под названием «Щедрый вечер». 

Вначале праздника всех гостей ждала рождественская театрализованная 

постановка от учеников детской музыкальной школы № 1. Юные таланты и 

поколядовали, и про свою Козу рассказали, и даже оказали ей первую 

медицинскую помощь. Зрители наградили детей бурными аплодисментами и 

вкусными подарками. 

Дальше все присутствующие разделились на небольшие группы и 

отправились в путешествие праздничной библиотекой. Абсолютно каждый зал, 

комната и уголок были наполнены волшебной атмосферой. 

Для любителей танцев в холле был мастер-класс по танго от хореографа 

Юрия Ткача, а в отделе абонемента – уроки восточных танцев. 

Девушки с удовольствием отправлялись на мастер-класс по созданию 

праздничного макияжа и в гости к студентам профессионального лицея сферы 

услуг, которые заплетали шикарные косы. А в отделе искусств Наталья 

Овчаренко для всех желающих показывала стильные и элегантные способы 

завязывания шарфов и платков. 

Дети с горящими глазами прыгали, играя в Kinekt-3D, а взрослые 

вспоминали детство, фотографируясь в картонных фигурах казака, Пушкина и 

маленького ангелочка. 
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Все желающие узнать свою судьбу ходили на гадание по кофейной гуще, 

по страницам книги или к волшебной ёлочке, на которой висели конфеты с 

предсказаниями на этот год. 

Те, кто успел устать от бесконечных мастер-классов, могли посетить 

уютное кафе на 3-ем этаже библиотеки, рядом с которым располагалась 

рождественская ярмарка от мастеров хенд-мейда. Там можно было приобрести 

оригинальные украшения, магниты, картины, игрушки, изготовленные из 

натуральных материалов. 

Всех любителей острых ощущений приглашали на экскурсию с 

привидениями в книжное хранилище, где на спиритическом сеансе вызывали 

духи писателей. 

В холле проводился конкурс на лучшую Солоху, шикарное выступление 

от студии восточного танца «Медея» и акустический концерт. Также в этот 

вечер на 1 этаже библиотеки открылась выставка московской фотохудожницы 

Ирины Михайловой «Алиса и другие». Её картины – это уникальный симбиоз 

фотографий, рисунков, яркой фантазии и большого таланта. Выставка будет 

демонстрироваться в течение месяца, поэтому не упустите возможность 

полюбоваться этой красотой. 

Любители коллективных игр могли поучаствовать в «Что? Где? Когда?», 

библиобродилке «Найди книгу в темной комнате» или посмотреть выступление 

КВН от студентов филологического факультета КГПУ. 

Отдельно стоит отметить праздничную атмосферу, которая создавалась 

новогодней фоновой музыкой, волшебными картонными декорациями, 

снежинками и неповторимыми ёлочками, которые были в каждом зале. 

В общем, праздник снова удался! Приятно то, что коллектив библиотеки 

не остановился на прошлогоднем успехе мероприятия, а создал праздник лучше 

и ярче. Кировоградцы этого однозначно ожидали, потому что людей было 

минимум в два раза больше, чем год назад. С такой тенденцией, в следующем 

году придется расширять здание библиотеки, чтобы уместить всех желающих :) 
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В Кіровограді відбулося урочисте відкриття другого сезону 

проекту «Безкоштовні курси української мови» 

(ФОТОРЕПОРТАЖ)  

 

http://www.pereveslo.org.ua/ 

 

 

Як і анонсувалось, 25 вересня відбулось відкриття проекту «Безкоштовні 

курси української мови» в Кіровограді. 

Другий рік уже кіровоградці мають змогу удосконалюватись у володінні 

рідною мовою. 

 Характерною ознакою цього навчального року в порівнянні з минулим є 

збільшення попиту на вивчення рідної мови. На відкриття прийшли більше 

півсотні осіб, які готові відвідувати курси. 



449 

 

 

 

 

Професор Марко В.П., як і минулоріч підтримує проект та вважає справу 

вивчення мови однією з найголовніших для кожного українця:  

«На якомусь етапі треба бачити найголовніше. А найголовніше – це 

активна реакція твоєї душі, твого творчого начала на світ». Зміни, які 

відбуваються у нашій свідомості, Василь Петрович пов’язує із революцією 

Гідності, Небесною Сотнею. «Нам є що відстоювати, але відстоювати 

коректно», - так радить професор боротися за Україну. 

Декан філологічного факультету КДПУ ім. В. Винниченка Кричун Л.П. 

звернулась до присутніх зі словами підтримки: 

«Те, що ви вирішили вивчити рідну мову, є кроком до продовження 

формування нашої нації. Адже дух і сила волі наші потроху затихали, а 

тепер ця нація стала іншою. Ви – ті, хто, цю націю підтримає, не дасть їй 

загинути, своїми інтелектуальними здібностями її розвиватиме». 
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Людмила Петрівна говорила про саморозвиток особистості та розвиток 

людей, які нас оточують. Свою розповідь вона ілюструвала прикладом із 

біографії відомого сходознавця Агатангела Кримського, який феноменально 

вивчав мови. 

 «Він не мав жодної краплі української крові, проте почувався 

українцем і говорив виключно українською мовою. Допоки буде хоч одна 

людина в такому імпровізованому класі, охоча до вивчення рідної мови, 

допоки буде й Україна». 

Про важливість вивчення мови як духовної складової говорив отець 

Микола – священик Української Православної церкви Київського патріархату. 

 
Священик поділився думками, що прихожани сьогодні моляться за тих, 

хто боронить Україну – одні зі зброєю в руках на сході, інші – в тилу.  

«Ми робимо важливу справу в тилу - обороняємо рідну мову. В обороні 

рідної Батьківщини немає маленької справи, всі справи є великими», - так 

отець Микола благословив на вивчення рідної мови. 

Зі словами привітання також звернувся кандидат педагогічних наук, 

голова обласної організації «Просвіта» Ратушняк О.М. Минулого року він був 

http://www.pereveslo.org.ua/images/pages1/11/kursy4.jpg
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одним із ініціаторів підтримки проекту на Кіровоградщині сприяв початку 

реалізації його, та постійно підтримує його й нині.  

Родзинкою заходу стало знайомство з одним із «учнів» - Ігорем, який 

приїхав до нашого міста із Антрациту Луганської області на тимчасове 

проживання. 

 Виступ свідка трагічних подій на сході країни, його мотивація до 

вивчення української мови є найкращим свідченням зміни свідомості українця. 

Йому складно говорити українською, проте він та його дружина готові 

докладати зусиль, щоб українська мова звучала вільно в усіх куточках нашої 

країни. Розповідь Ігоря про пережиті трагічні події магічно діяла на аудиторію. 

Було помітно, що всі в залі були об’єднані єдиною думкою: як не допустити, 

щоб агресор прийшов захищати російськомовне населення і до інших регіонів 

нашої країни.  

Керівник проекту в місті Кіровограді Сергій Михальонок на початку 

заходу зазначив, що українська мова дана українцям Богом. 

 

«Збільшення попиту на вивчення рідної мови говорить про те, що ми 

йдемо правильним шляхом. Сьогодні є потреба в суспільства вивчати 

українське, адже рівень патріотизму останнім часом значно зріс. Патріот 

– це людина, яка володіє рідною мовою, поважає традицію свого народу, яка 

думає українським і бачить українськими очима. Мова є тоді, коли нею 

говорять, а не лише вивчають», - резюмував свій виступ Сергій Анатолійович. 

По завершенню урочистої частини заходу Вельгун Н.М., координатор 

курсів у нашому місті, представила аудиторії педагогів, які навчатимуть рідної 

мови, запропонувала заповнити анкети з особистими даними й виконати тестові 

завдання для визначення рівня володіння рідною мовою слухачами. 
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Учителі міських шкіл № 2 та № 24 Стародубцова О.І. та Снідевич Т.А. 

продовжуватимуть справу, що розпочали минулого року. Їхні «минулорічні 

випускники» також виявили бажання продовжувати вивчати українську мову. 

 Тож перед учителями стоїть непросте завдання – зробити програму 

навчання максимально доступною кожному охочому до вивчення мови. І хоч 

учні всі різні, проте об’єднані спільною ідеєю – стати справжніми українцями. 
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У КІРОВОГРАДІ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК ВІДЗНАЧИЛИ З 

ШЕВЧЕНКОМ (ФОТО) 

http://www.pereveslo.org.ua/ 

30 вересня 2014, 15:10.  

 

Традиційний вересневий День бібліотек у Кіровограді цього року 

вирішили відсвяткувати нетрадиційно. 

 
 

Замість масштабних спланованих програм на базі кожної з бібліотек у 

нашому місті, книгознавці та книгозбирачі вирішили об'єднатися і влаштувати 

єдиний захід, присвячений книзі, поетичному слову та сьогодні піднятому 

патріотизму. Саме тому біля пам'ятника Тарасові Шевченку влаштували 

Шевченківські голосні читання. 

Кобзаря зачитати міг будь-хто. Чи то напам'ять, чи то з книги,чи то з 

мобльного чи планшета. Головне виразно прочитати і вкластися у 200 секунд. 

Цифра 200 - символічна. Саме таку річницю з дня народження українського 

письменника цього року святкують у нашій державі. Можливість читати з 

портативних пристроїв, за словами організаторів, свідчить про те, що Шевченко 

завжди популярний, а культурний і національний скарб передається з покоління 

в покоління. 

Серед присутніх на читанні і дітлахи молодших класів, і старшокласники, 

і студенти, ба і самі бібліотекарі. Читали усі, втім здебільшого діти. До речі, 

більшість виходила саме з друкованими книжками, що вже цілком заперечує ту 

тезу, що друкована книга відживає своє і переформатовується в електронний 

формат. 
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Фото Світлани Дубини 
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У Кіровограді відбудеться загальнобібліотечна акція 

голосних читань віршів Т.Г.Шевченка 

 

http://www.pereveslo.org.ua/ 

 09.2014 

 

30 вересня 2014 року об 11.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку 

(майданчик обласної бібліотеки для дітей ім. А. Гайдара) відбудеться 

загальноукраїнська акція голосних читань віршів Т.Г.Шевченка в рамках 

відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. 

Організатори заходу: департамент культури, туризму та культурної 

спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського, обласна бібліотека для 

юнацтва ім. О.М.Бойченка, обласна бібліотека для дітей ім.А.П.Гайдара. 

Під час акції небайдужі кіровоградці читатимуть вірші Шевченка 

ланцюжком, з різних носіїв – з книжок, планшетів, е-книжок, мобільних 

телефонів тощо. Меседж голосних читань: «200 років – 200 секунд». Тобто 

кожен зможе прочитати свій уривок з поезій протягом 200 секунд. Таким 

чином, даний захід стане ще однією акцією у межах проекту Української 

Бібліотечної Асоціації «Читай! Формат не має значення!». 

Захід супроводжуватиметься відкритими переглядами виставки малюнків 

учнів художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна «До України серцем пригорнуся», 

книжкової виставки різних видань «Кобзаря» «Шевченкова криниця у віках». 

Це велика підбірка кобзарів (понад 20), серед яких є дійсно унікальні видання. 

Наприклад, фототипія позацензурного примірника видання «Кобзар» 1840 року 

і повне видання Кобзаря «На чужині» від Канадського товариства приятелів 

країни (Канадсько-український бібліотечний фонд обласної бібліотеки ім. Д. 
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Чижевського). Запрошуємо всіх на фотосесію з Кобзарем, обирайте будь-який і 

фотографуйтеся. Особливо вітається селфі (фото-автопортрет). 

Також учасники акції матимуть можливість взяти участь у флеш-мобі 

«Нас єднає Тарасове слово» (написати кілька рядків з поезій Шевченка на 

інтерактивній дошці). 

Цим дійством обласні бібліотеки вшановуватимуть Великого Кобзаря, 

адже весь 2014 рік - рік 200-річчя Шевченка.  

Участь в акції вільна, можуть долучитися усі небайдужі кіровоградці, 

вишиванки - вітаються! 
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Колоритні мандрівочки з подружжям Лєбєдєвих 

 

http://www.pereveslo.org.ua/ 

 24.09.2014 

 

 

25 вересня о 16.00 у відділі мистецтв у рамках циклу «Колоритні 

мандрівочки» відбудеться зустріч з Ларисою та Юрієм Лєбєдєвими. Цього 

разу мандрівники відвідали місця археологічної спадщини людства — 

національний парк гори Немрут, який іменують іноді «восьмим чудом світу»; 

гробниця царя Антіоха I та інші не менш цікаві пам’ятки Туреччини. 

Захід відбувається до Дня туризму України у відділі мистецтв обласної 

бібліотеки ім. Д. Чижевського за адресою: вул. Велика Перспективна, 24. 

Вхід - вільний! 
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Сила прадавніх оберегів охоронятиме кіровоградських 

бійців  

 

http://www.pereveslo.org.ua/ 

 

 

 

Нині, коли в Україні триває неоголошена війна, кожен свідомий 

громадянин намагається допомогти нашим бійцям. 

Матеріальна допомога є надзвичайно важливою, і український народ вже довів, 

що він може об’єднатися заради спільної мети. 

Волонтери та активісти змогли об’єднати зусилля громадян і фактично 

підняли армію з колін, організувавши забезпечення наших героїв продуктами, 

бронежилетами, касками, технікою та іншими спецзасобами. 

Але не менш важливою є моральна підтримка українських військових та 

добровольців.  

Так, і в Кіровограді було проведено безліч заходів, на яких діти малювали 

листівки воякам з побажаннями повертатись з перемогою, дівчата відправляли 

листівки зі своїми поцілунками, тощо. 

А у відділі мистецтв обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського організували 

майстер-клас по виготовленню захисних оберегів для солдат в зоні АТО. 

Серед оберегів, що були створені кіровоградськими майстринями 

переважають потужні старослов’янські обереги: лялька- мотанка, Родовик, 

Ладинець, Колядник, Цвіт папороті, тощо. Наші предки вірили, що ці символи 

здатні захистити воїнів у бою. 
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Кіровоградські патріотки створили власноруч ці обереги плекаючи надію, 

що сила стародавнього оберегу рятуватиме наших воїнів у бою. Кожен оберіг 

дівчата підписали і додали свої щирі побажання героям, що захищають нашу 

землю від зазіхань агресорів. 

Крім старослов’янських оберегів майстрині створили багато виробів із 

елементами української символіки. 

 

Працівники відділу мистецтв звернулися до ГО «Кіровоградський  

 

Євромайдан», щоб за допомогою активістів передати ці обереги 

безпосередньо в руки нашим бійцям. І буквально в той же день вони 

відправилися до бійців 42 батальйону тер оборони, що перебуває зараз в зоні 

АТО. 
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Святковий тиждень в бібліотеці Чижевського 

 

http://www.pereveslo.org.ua/ 

 

 

Шановні кіровоградці та гості міста, 24 серпня відзначається День 

незалежності України. Традиційно до цього свята у бібліотеці розгортаються 

відкриті перегляди нової літератури, присвяченої цьому святу. Отже, 

запрошуємо на книжкові виставки «Усі дороги до тебе ведуть: ти на світі у нас 

єдина», «Державний прапор — святиня України», «Під прапором сонця і неба». 

20 серпня о 12.00 у відділі краєзнавства обласної бібліотеки ім. 

Д.І.Чижевського відбудеться презентація картини-колажа “Народження 

України” з нагоди Дня незалежності України. Автор — Ткаченко Василь 

Олексійович, член Спілки журналістів України. 21 серпня о 10.00 в Інтернет-

центрі відбудеться відео-екскурсія “День Незалежності - історія і традиції 

святкування”. 21 серпня о 14.00 у відділі мистецтв обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського відбудеться майстер-клас Ірини Кудревич — «Захисні обереги для 

солдат в зоні АТО». Майстриня вчитиме виготовляти текстильні обереги з 

найдревнішими слов’янськими захисними символами. У давнину наші предки 

вірили, що вони здатні захистити воїнів на війні. Кожен з нас має можливість 

створити таку річ та передати для підтримки української армії. Запрошуємо на 

майстер-клас всіх небайдужих до долі наших солдат. Вхід на заходи – вільний. 

21 серпня о 16.00 відбудеться захід-презентація «З книжкових колекцій друзів 

бібліотеки». Відомий літературознавець, науковець Володимир Панченко 

подарував бібліотеці власну книжкову колекцію – наукові праці, 

літературознавчі збірники. Унікальністю колекції є те, що книги стали свідком 

роздумів Володимира Євгеновича, який, обдумуючи творчі ідеї, залишав 

замітки на полях видань. І тепер кожен користувач бібліотеки може 
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прослідкувати за ходом думки видатного науковця. Володимир Панченко 

запрошує колег, друзів до бібліотеки на презентацію. 

22 серпня о 14.00 відбудеться відкриття виставки старовинних рушників з 

колекції Володимира Нагорного «Полотняні послання минувшини. Рушники 

Наддніпрянщини». Детальний прес-реліз на сайті бібліотеки. Продовжується 

вивчення іноземних мов у відділах бібліотеки. На цьому тижні, 18,20,21,22 

серпня о 17.00 запрошуємо на засідання клубу вивчення розмовної англійської 

мови, що проходить у відділі документів іноземними мовами. 21, 22 серпня о 

17.00 у відділі обслуговування користувачів обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського відбуваються заняття з вивчення польської мови (викладач - Аліна 

Мехеда), (п’ятниця – для новачків). 

В суботу, 23 серпня, з 13.00 до 18.30 у міському парку відпочинку 

«Ковалівський» літній читальний зал «Бібліотека під зеленими вітрилами» 

запрошує на інформаційну акцію, присвячену Дню незалежності України. На 

вас чекають цікаві майстер-класи, а також виставка нових книги. Послуги 

надаються безкоштовно. ВХІД НА БІБЛІОТЕЧНІ ЗАХОДИ — ВІЛЬНИЙ 
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Бібліотека ім. Чижевського запрошує (анонс) 

 

http://persha.kr.ua/ 

26.10.2014 

 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського 

запрошує на заходи, які відбудуться наступного тижня. 

27 жовтня о 13.00 запрошуємо до відділу мистецтв на відкриття виставки 

дипломних робіт студентів мистецького факультету КДПУ ім. В. Винниченка 

«Світ на в Кіровогдолоні». 

28 жовтня о 15.00 відбудеться майстер-клас для всіх бажаючих з 

навчання плетіння шкарпеток у рамках благочинної бібліотечної акції 

«Подаруй тепло захиснику Батьківщини: в’яжемо шкарпетки разом». 

Запрошуємо у відділ документів з економічних, технічних і природничих наук 

(ІІ поверх). 

29 жовтня о 15.00 кіноклуб “Екран” запрошує на показ французького 

художнього фільму режисера Жана Ренуара «Французький канкан» або «Френч 

канкан» (фр. French Cancan). Романтична історія про заснування «Мулен Руж» 

нікого не залишить байдужою. Приємного перегляду. Усіх охочих вчити 

українську мову запрошуємо на курси з вивчення української мови в рамках 

проекту «Безкоштовні курси української мови». Заняття проходять щосереди у 

відділі документів з економічних, технічних та природничих наук о 17.30 (для 

початківців) та щочетверга у відділі обслуговування користувачів о 17.30 (для 

знавців); 

30 жовтня о 16.00 запрошуємо на презентацію книги Світлани Орел 

«Розстріляна просвіта»; захід відбудеться у відділі краєзнавства. 31 жовтня о 

14.00 відбудуться жовтневі Краєзнавчі студії на тему «Археологічні 

дослідження на території Кіровоградської області». Доповідачі: викладачі 

КДПУ ім. В. Винниченка Ірина Козир, Олександр Чорний. Запрошуємо 

істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурою рідного краю, до відділу 

краєзнавства. 

31 жовтня о 17.00 відділ мистецтв запрошує усіх бажаючих на лекцію 

Людгарди Рядненко «200 років від дня народження Михайла Лермонтова». Всіх 

любителів шахової творчості запрошуємо на “Осіннє рандеву”, яке відбудеться 

1 – 2 листопада. Початок o 10.00. В турнірних змаганнях зможуть взяти участь 

гравці всіх вікових категорій. Турніри проходитимуть на ІІІ поверсі, у відділі 

читальних залів. 
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27, 29, 30, 31 жовтня о 17.00 запрошуємо на засідання клубу вивчення 

розмовної англійської мови, що проходить у відділі документів іноземними 

мовами обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського; Для тих, хто самостійно вивчає 

іноземну мову — пропонуємо платформу дистанційного навчання 

«Інтерактивний курс англійської мови для дорослих «English-123 в бібліотеці». 

Звертайтеся до працівників Інтернет-центру. 

ВХІД НА БІБЛІОТЕЧНІ ЗАХОДИ — ВІЛЬНИЙ. 



467 

 

Розстріляна «Просвіта» Світлани Орел 

 

http://persha.kr.ua/ 

31.10.2014  

 

ХХ століття стало для українців часом великого підйому і великого 

падіння. Злети української культури і піднесення національної свідомості 

на теренах України тісно спліталися з незліченними втратами… 

Кіровоградщина не стала винятком. Яскравим цвітом забуяло тут 

національне відродження, але терновий вінок сталінських репресій обвив цей 

цвіт, пускаючи з його молодого тіла криваві потоки. І ось, через десятки років, 

вони пролилися на папір іменами тих, хто поліг за свою думку, віру, свідомість 

і любов до України. 80 забутих імен. 80 ніде не згаданих людей, які 

поплатилися життям за свій патріотизм, за те, що були українцями і не 

цуралися цього. 80 героїв однієї книги. Це лише краплина в океані патріотів, з 

винятковою жорстокістю знищених радянським тоталітаризмом. Розстріляна 

Україна… Розстріляна Кіровоградщина… Розстріляна «Просвіта». 
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Саме так назвала свою книгу журналістка Світлана Орел, яка віднайшла в 

темних закутках архівів 80 втрачених імен і повернула їх на сторінки історії. 

Письменниця пролила промінь світла на трагічну долю інтелігентів 

Кіровоградщини – просвітників за станом душі й діяльністю, які стали 

жертвами сталінської машини, спрямованої на винищення величезного 

українського культурного пласта. 

 
Незважаючи на те, що «Просвіта» в Україні була створена задовго до 

того, як сюди прийшли «совєти» (ще у ХІХ ст.), радянська влада оголосила її 

ледь не терористичним угрупованням, спрямованим саме проти СРСР. 

 
Після знайомства з записами НКВС складається враження, що кожна 

освічена, розумна, мисляча людина, яка вважала, що треба не сліпо 

орієнтуватися на Москву, а розвивати культурну спадщину власного народу, 

була злочинцем – контрреволюціонером. Сам факт існування «Просвіти» 

вважався проявом так званого українського буржуазного націоналізму, ледь не 

криміналом, з яким треба боротися і викоріняти в будь-який спосіб. 
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Усі активісти «Просвіти» (як дійсні члени, так і приписані до лав 

просвітників самими ж НКВСниками) визнавалися контрреволюціонерами, 

яких слід було знищити заради світлого майбутнього країни». Зрозуміло, що 

після подібної розправи бажаючих продовжити справу репресованих не 

знаходилось, а їхні імена зникли зі сторінок радянської України і 

Кіровоградщини в тому числі. 

 
У книзі Світлани Орел, написаної, до речі, ще кілька років тому, але 

побачила світ лише вчора, 30 жовтня, на прикладі трагічної долі просвітян 

Кіровоградщини розкривається панорамна картина нищення паростків 

націоналізму по всій Україні, що становило смертельну загрозу для 

тоталітарної радянської імперії. 
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«Але сьогодні перед нами інші виклики. Нас поки що не знищують 

фізично за мову і вишиванку. Хоча істерія з цього приводу щораз 

проривається…» – написала авторка у передмові, яку готувала зо два роки 

тому. Прикро, та ці її слова стали пророчими, адже знищують – вже півроку 

знищують… 

 
І чийсь імперський шовінізм таки прорвався на українські землі, які так і 

не встигли насолодитися своєю незалежністю – чи реальною, чи уявною. 

Нариси з життя просвітян Кіровоградщини, створені пером Світлани 

Орел на основі архівних документів, наразі на часі, як ніколи. Адже історія 

циклічна і наше сьогодення цілком вірогідно може вважатися тим витком, який 

перетинається з періодом сталінського терору. Варвари що тоді, що в наш час, 

винищують українців за їх національну приналежність. Тож доля тих, про кого 

йдеться у «Розстріляній «Просвіті» може стати своєрідним життєвим 

путівником для тих, хто захищає і відстоює Україну сьогодні. 

Світлана Томашевська, Перша електронна газета. 
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Відбудуться краєзнавчі студії до 100-річчю з дня народження 

І. І. Фісановича 

http://persha.kr.ua/ 

24.09.2014  

 

 

 

Краєзнавчі студії на тему «Морська слава Кіровоградщини», 

присвячені 100-річчю з дня народження Ізраїля Ілліча Фісановича 

відбудуться 25 вересня о 14.00 у відділі краєзнавства ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського. 

У заході візьме участь син І.І. Фісановича — Т. І. Фісанович, кандидат 

медичних наук, автор понад шістдесяти статей і винаходів в області медицини, 

укладач збірника матеріалів про Героя Радянського Союзу І.І. Фісановича «Не 

вернулся из боя» (1990 р. вид. «Прапор», Харків). 

З 1999 р. Т.І. Фісанович живе в Гамбурзі (ФРН). 

А також — Гребенюк Василь Петрович, голова обласної організації 

ветеранів-підводників імені героя І.І. Фісановича, один із засновників музею 

військово-морського флоту та Колєчкін Вадим Петрович, провідний науковий 

співробітник Державного архіву Кіровоградської області, кандидат історичних 

наук. 

На зустріч запрошені ветерани-підводники, краєзнавці, співробітники 

архівів, музеїв, читачі бібліотеки, бібліотекарі та всі бажаючі. Вхід – вільний. 

Довідка. Ізраїль Ілліч Фісанович — Герой Радянського Союзу (1942). 

Дитячі та юнацькі роки провів у Харкові. У 1927 р. закінчив семирічку і 
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вступив до школи ФЗН. Працював слюсарем-інструментальником на заводі 

«Серп і Молот». У 1936 р., після закінчення Вищого військово-морського 

училища ім. М. В. Фрунзе в Ленінграді, одержав призначення на посаду 

штурмана підводного човна М-172. Екіпаж першим на Північному флоті 

прорвався до ворожої гавані в Петсамо, атакував і потопив німецький 

транспорт. На рахунку червонопрапорного екіпажу човна 13 знищених 

ворожих кораблів. 15 травня 1942 р. на човен було скинуто 324 глибинні бомби, 

але штурман вивів його до берегів Рибачого під захист берегової артилерії. 

Відзначений орденами Леніна, двома орденами Червоного Прапора і 

Вітчизняної війни І ступеня, багатьма медалями. Іменем Героя, яке навічно 

занесене до списків особового складу Північного флоту, названі вулиці в 

Кіровограді, Харкові, Полярному. 
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Фотоконкурс для кіровоградців: шанси на перемогу високі 

 

http://persha.kr.ua/ 

11.07.2014  

З 23 червня по 30 серпня у Кіровограді проходить фотоконкурс 

«Кіровоградщина запрошує». Конкурс приурочений до 75-річчя утворення 

Кіровоградської області і покликаний показати Кіровоградщину в усій своїй 

красі. Зараз від 6 учасників надіслано близько 30 фотографій. 

Як повідомила Першій електронній координатор фотоконкурсу Ольга 

Краснопольська, кіровоградці не дуже активно надсилають фотографії. 

Організатори просять бажаючих взяти участь не тягнути до останнього дня і 

скоріше надсилати фотографії. 

Нагадаємо, конкурсні фотороботи потрібно надавати в електронному (за 

адресою market@library.kr.ua) та в друкованому вигляді (фотознімки мають 

бути якісно надруковані будь-яким фотографічним способом розміром 30×40 

см). 

Деталі за посиланням: http://library.kr.ua/konkurs/elisavetgrad/index.html 

Організаційний комітет 

Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. 

Чижевського» спільно з Галереєю «Єлисаветград». 

КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського», вул. 

Велика Перспективна, 24, м. Кіровоград, 25006, Україна 

Координатор конкурсу: Приймак Світлана (моб. тел. 066 122 70 98) 

elisavet_2011_o@mail.ru 

Галерея живопису «Єлисаветград», вул. Пашутинська, б.36, м. Кіровоград, 

25006, Україна 

Координатор конкурсу: Краснопольська Ольга (моб. тел. 099 490 40 70) 

http://library.kr.ua/konkurs/elisavetgrad/index.html
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У КІРОВОГРАДІ ЩОДНЯ ПРОВОДЯТЬ МАЙСТЕР-

КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ 

http://persha.kr.ua/ 

05 липня 2014 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського запрошує з 7 

по 12 липня 

Протягом тижня о 15:00 відділ мистецтв обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського пропонуємо відвідати захоплюючі майстер-класи у техніках: 

штампування, пресованої флористики, аплікації, монотипії, витинанки та 

створення колажу. А найголовніше диво тут – творча атмосфера та позитивний 

настрій. 

Інформація для турботливих батьків – Ви можете привести своє Сонечко 

в зручний для Вас час, з 15.00 до 17.00.  

Вимоги до матеріалів з’ясовуйте додатково за контактними номерами 

відділу мистецтв – 093 1842250, 095 5974010. 

Щосуботи з 14.00 до 19.00 в парку Ковалівський працює літній читальний 

зал «Бібліотека під зеленими вітрилами». 12 липня до ваших послуг нові книги 

та майстер- класи: 

• лялька-мотанка «Північна берегиня»; 

• створення маленького ангела; 

• листівка в техніці «квіллінг» — візерунки з паперу 

Ми радо поділимося секретами з усіма охочими. 

Нагадуємо, що в бібліотеці працюють такі виставки: 

- в холі І поверху розміщена книжкова виставка «Конституція 

України:стратегії розвитку та перспективи модернізації»; 

- у відділі краєзнавства роботи майстринь декоративно-ужиткового 

мистецтва Клубу народних ремесел «Ниточка» «Рушникові доріжки-2014»; 

- у відділі мистецтв – персональна фотовиставка Володимира Оглобліна  

«Рига -2014» 

 

Деталі в розділі «Що нового» http://library.kr.ua. 

Вхід на заходи – вільний! 

Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24 

 Сергій Василюк дав концерт посеред Кіровограда (ФОТО) 

 Кіровоградські бібліотекарі переймали досвід Польщі (ФОТО) 

 

 

http://gre4ka.info/kultura/11627-serhii-vasyliuk-dav-kontsert-posered-kirovohrada-foto
http://gre4ka.info/kultura/11613-kirovohradski-bibliotekari-pereimaly-dosvid-polshchi-foto
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У КІРОВОГРАДІ ПРАЦЮЄ СРІБНИЙ 

СУПЕРБІБЛІОТЕКАР (ФОТО) 

 

http://persha.kr.ua/ 

27 липня 2014  

24 липня у рамках програми «Бібліоміст» у Києві відбувся четвертий 

ярмарок бібліотечних інновацій та конкурс "Супербіблотекар 2014".  

Попередній відбір на конкурс проводився за відповідями на конкурсні питання, 

включені до заявки. З фіналістами, яким потрібно було показати свою 

професійність і сміливість, працювала команда програми «Бібліоміст», а 

фінальні перегони і нагородження відбулось на сцені ярмарку. 

Друге місце і титул "Срібний супербібліотекар" отримала кіровоградка, 

керівник відділу маркетингу Кіровоградської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського Світлана Приймак. 

 

 

http://gre4ka.info/images/files/Susp_N15/554983_429526193797530_1582791356_n.jpg
http://gre4ka.info/images/files/Susp_N15/554983_429526193797530_1582791356_n.jpg
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МОВНІ ПРАКТИКИ, НЕБАНАЛЬНЕ КІНО І МАЙСТЕР-

КЛАСИ В БІБЛІОТЕЦІ ЧИЖЕВСЬКОГО 

 

http://persha.kr.ua/ 

 

 

 

 

21, 23, 25 липня о 17.00 у відділі документів іноземними мовами 

відбудеться засідання клубу вивчення розмовної англійської мови, пише 

"Перевесло". 

24 липня о 15.00 кіноклуб “Екран” запрошує на перегляд фільму 

Мексиканець / The Mexican Режисер – Гор Вербінські США/2001, 123 хв. м 

Типовий роззява Джеррі Уелбі через свою дурість вічно потрапляє в різні 

неприємності. І цього разу його попало врізатися в автомобіль гангстера 

Марголіса, в багажнику якого знаходилася потенційна жертва. В результаті цієї 

аварії Марголіс потрапляє до в'язниці, а Джеррі змушує працювати на себе. 

Одного разу хлопець отримує два ультиматуму відразу: або він відправляється 

до Мексики за антикварним пістолетом, прозваним «Мексиканцем», або ж йому 

доведеться повернути борги. Та й дівчина Джеррі теж ставить свої умови: або 

вона, або банда. З двох зол хлопець вибирає менше і відправляється в Мексику. 

Але, виявляється, за «Мексиканцем» полюють ще парочка професійних 

кілерів… 

Бажаємо вам приємного перегляду!  

24, 25 липня о 17.00 у відділі обслуговування користувачів - курси з 

вивчення польської мови (викладач Аліна Мехеда);  

Літня школа мистецтв продовжує свою роботу!!! 

Протягом тижня о 15:00 відділ мистецтв обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського пропонуємо відвідати захоплюючі майстер-класи у техніках: 

штампування, пресованої флористики, аплікації, монотипії, витинанки та 

http://pereveslo.org.ua/index.php/kirovogradsky-novyny/item/13580-movni-praktyky%2C-nebanalne-kino-i-mayster-klasy-v-bibliotetsi-chyzhevskoho.html


477 

 

створення колажу. А найголовніше диво тут – творча атмосфера та позитивний 

настрій. 

Інформація для турботливих батьків – Ви можете привести своє Сонечко 

в зручний для Вас час, з 15.00 до 17.00. 

Вимоги до матеріалів з’ясовуйте додатково за контактними номерами 

відділу мистецтв – 093 1842250, 095 5974010.  

24 липня о 17.00 у відділі документів іноземними мовами відбудеться 

перегляд та обговорення англомовного фільму; 

В суботу, 26 липня, з 13.00 у парку відпочинку «Ковалівський» 

традиційно працюватиме літній читальний зал «Бібліотека під зеленими 

вітрилами». Малечі пропонуємо різноманітні розваги, майстер-класи, 

розмальовки, розвиваючі ігри. Перетворіть свій відпочинок на незабутню 

зустріч, дізнайтеся щось нове, подаруйте собі маленьке свято під відкритим 

небом! Послуги надаються безкоштовно. 
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Завтра кіровоградцям презентують «Ригу-2014″ 
 

http://persha.kr.ua/ 

11.06.2014  

Перший секретар Посольства Латвійської 

Республіки в Україні Лігіта Давидова відкриє 

фотовиставку «РИГА – 2014» у відділі мистецтв 

обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського завтра, 12 

червня. 

 Як повідомили Першій електронній організатори, 

виставку створив харківський фотохудожник, член 

Національної Спілки фотохудожників 

України Володимир Оглоблін. 

На фотовиставці буде презентовано 30 

світлин, які створені під час поїздок до Риги у грудні 2012 та березні 2014 

років. Різноманітна ризька архітектура, всесвітньовідомий «Будинок Бога» 

(Домський собор), портрети мешканців міста – цією виставкою автор бажає 

передати своє бачення столиці Латвії. 

О 15.30 для представників ЗМІ відбудеться прес-брифінг за участю 

почесних гостей. 
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Клаптикове чудо демонструють у бібліотеці ім. Чижевського 

(ФОТО) 

 

http://persha.kr.ua/ 

24.04.2014  

Виставка творчих робіт майстрині з Кіровограда, члена Національної 

спілки майстрів народного мистецтва України Людмили Кривенко відкрилася 

сьогодні, 24 квітня, в ОУНБ ім. Д. Чижевського. 

Як повідомив кореспондент Першої електронної, на виставці були 

представлені оригінальні ляльки-мотанки та роботи, виконані у техніці печворк 

(клаптикове шитво). 

Сюжетні панно, пейзажі, натюрморти майстрині насичені розмаїттям 

образів, створених за допомогою гри кольорів та поєднання фактури тканини, 

різних технік шиття. 
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У Кіровограді покажуть мотузяне диво 

 

http://persha.kr.ua/ 

19.04.2014  

 

 

Виставка “Мотузяне диво” від майстрині Людмили Люненко 

відкриється наступного тижня у відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д. 

Чижевського. 

Як розповіли Першій електронній в бібліотеці, Людмила Люненко 

представить вироби, виконані в техніці плетіння з лляного шпагату. 

Цю техніку для себе майстриня відкрила не так давно, наприкінці 2013 

року, але в її колекції вже понад 70 виробів: ляльки, звірята, пташки, казкові 

персонажі, декоративні підкови, великодні яйця тощо. 
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Ірен Роздобудько зустрілася з кіровоградськими 

шанувальниками (фото) 

http://persha.kr.ua/ 

17.04.2014  

У бібліотеці ім. Чижевського в рамках творчих зустрічей 

Українського клубу відбувся вечір спілкування з відомою українською 

письменницею Ірен Роздобудько.  

Як повідомила авторка кореспонденту Першої електронної, вона вже 

давно збиралася відвідати Кіровоградщину. І, нарешті, на запрошення від 

Олександра Ратушняка, зібрала свої книги і гайнула до серця України. 

Ірен Роздобудько поділилася з кіровоградцями секретами творчого 

натхнення, розповівши історії появи кожної зі своїх книг, одну з яких почала 

писати ще у 5 класі. 

Письменниця не вважає свою прозу жіночими романами, хоча її читачі – 

це в основному саме жінки. «Коли мої книги відносять до жіночих романів – я 

кусаюсь» – говорить авторка, наголошуючи на тому, що сучасну українську 

літературу, яка і так має чимало проблем, не варто перевантажувати 

бульварним чтивом. 

 

http://persha.kr.ua/
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У Кіровограді відбувся «Березневий блюз» (ФОТО) 

 

http://persha.kr.ua/ 

17.03.2014 

 

 

Благодійна акція «Березневий блюз», приурочена Всесвітньому дню 

кота, відбулася в ОУНБ ім. Д. Чижевського в суботу, 15 березня. 

Як повідомив кореспондент Першої електронної, організатори акції 

(Кіровоградська міська громадська організація захисту тварин «БІМ») в 

черговий раз хотіли привернути увагу до проблем безпритульних тварин та 

зібрати для них кошти. 

 У бібліотеці відкрили фотовиставку «Котячі будні». А в холі — гостей 

зустрічав благодійний ярмарок «Штучки, до яких тягнуться ручки», де можна 

було придбати прикраси, магнітики, м’які іграшки, зроблені власними руками. 

Гостей розважала програма, яка включала в себе конкурс «Містер і міс Мяу». 

Тут відвідувачі могли продемонструвати свого улюбленця, які, до речі, були 

знайдені на вулиці, і розповісти про нього. 
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Бібліотека Чижевського запрошує на зустріч з Томенком 

(ФОТО) 

 

http://persha.kr.ua/ 

14.03.2014  

17 березня о 14.00 в обласній універсальній науковій бібліотеці імені 

Д. Чижевського відбудеться зустріч з народним депутатом України, 

засновником фонду «Рідна країна» Миколою Томенком. 

Про це повідомляє сайт бібліотеки. 

Микола Томенко в рамках 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка презентуватиме нові альбоми, перевидані фондом «Рідна країна», а 

також український щорічник на 2014 рік, присвячений постаті Кобзаря. 

  

 
  

На зустріч запрошуються науковці, вчителі загальноосвітніх шкіл, 

викладачі вищих навчальних закладів м. Кіровограда, учні, студенти та 

поціновувачи творчості Т.Шевченка. 

 Захід відбудеться у відділі читальних залів з гуманітарних наук (ІІІ 

поверх) обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського за адресою: м. Кіровоград, вул. 

Велика Перспективна, 24. 
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У КІРОВОГРАДІ ПОКАЗУВАТИМУТЬ "СВІТ НА 

ДОЛОНІ" 

http://rk.kr.ua/ 

 

 

 

 

27 жовтня о 13.00 у відділі мистецтв Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського відбудеться відкриття 

виставки «Світ на долоні. Виставка дипломних робіт - 2014». 

Виставка презентує художньо - творчі роботи випускників художньо-

графічного відділення мистецького факультету Кіровоградського педагогічного 

університету ім. В. Винниченка. 

У вас є можливість відвідати виставку, на якій представлені роботи, 

виконані у різних техніках образотворчого мистецтва: живопис, графіка, 

декоративно-ужиткове мистецтво, кераміка. 

Виставка працє протягом місяця у відділі мистецтв (І поверх) ОУНБ ім. 

Д. Чижевського за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24. 
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ФАКТИ, ЩО СТАЛИ КНИГОЮ: ЯК ЗНИЩУВАЛИ 

ПРОСВІТЯН НАШОГО КРАЮ 

 

http://rk.kr.ua/ 

 

 

 

 
Достойними пам’яті нащадків, але невідомими для нас донедавна 

залишалися десятки наших земляків - членів товариства "Просвіта", 

репресованих за пропагування української національної ідеї і навіть менші 

"гріхи" перед радянською владою на початку минулого століття. Виправила 

несправедливість і розповіла про досить чисельну когорту достойних 

представників нашого краю, його зламаний і знищений український цвіт відома 

журналістка, багаторічний голова обласного всеукраїнського товариства 

"Просвіта" Світлана Орел у книзі "Розстріляна просвіта". Авторка витягла на 

світ божий з запилених і неторканих роками архівних справ імена понад 383 

просвітян та розповіла про скалічені долі 88-ми з них. Перші лише побіжно 

згадуються в протоколах допитів інших людей, з чого Світлана Василівна 

зробила висновок, що до наших днів збереглися далеко не всі матеріали, 

частину з них безповоротно втрачено. 

"Немає ніяких документів, немає ніяких свідчень, тільки згадки, що хтось 

їх назвав під час допитів", - каже автор. 

Презентація видання, невеликого за тиражем, але надзвичайно цінного і 

пізнавального за змістом, відбулася вчора, 30 жовтня, в обласній науковій 

універсальній бібліотеці імені Чижевського. 

З усної анотації самої Світлани Орел - це книга нарисів про просвітян, які 

переслідувалися радянської системою, починаючи з 20 років і до післявоєнного 
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часу, 50-их років. Частину з них було реабілітовано, але судячи зі справ - 

посмертно. В ході дослідження Світлана Василівна наткнулася на факти, коли 

документи про реабілітацію відмовлялися підписувати навіть у 90-му році. 

"У книзі немає абсолютно чіткої історії "Просвіти" на Кіровоградщині. Це 

уламочки і уривочки того, що вдалося знайти в обласному архіві в усій тій 

великій мережі репресованих області. А їх, мабуть, з двадцять тисяч. Із них 

мені вдалося знайти із сотню справ, де люди звинуваючуються у тому, що вони 

якийсь час були членами "Просвіти", - розповіла вона. - "В книзі прослідковано 

долі 88 людей, і ще віднайдено прізвища 383-ох. Я кажу це для того, щоб 

показати, який великий рух національний, просвітянський, яка схильність до 

свого рідного були в нашому краї".  

Під час презентації автор зупинилася на долях кількох просвітян та 

розповіла випадок, коли їй вдалося знайти родичів одного з героїв своєї книги, 

якому так і не судилося повернутися з заслання. Але подробиць трагедії однієї 

із українських сімей, автору дізнатися не вдалося. Його син категорично 

заборонив рідним розповідати будь-що про свого батька. 

"Він усе життя боявся, що ця історія знову спливе і хтось із його рідних 

знову постраждає. Уявіть собі, який страх посіяла радянська система в цих 

людях, що навіть ще вчора, а на той час при владі був Янукович, вони боялися 

про це говорити, боялися переслідувань", - міркує автор.  

З чого напрошується думка, що книга може таїти відкриття для багатьох 

жителів нашої області, в родинах яких на тему репресій рідних також було табу 

через страх. Але й решта читачів зможуть відкрити для себе цікаві і трагічні 

сторінки з історії рідного краю. 
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У КІРОВОГРАДІ ПОКАЖУТЬ ФІЛЬМИ ДОВЖЕНКА 

 

http://rk.kr.ua/ 

14.09.2014  

 
 

Анонс масових заходів Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Д. Чижевського:  

16 вересня о 13.30 у відділі документів з економічних, технічних та 

природничих наук відбудеться презентація фотовиставки Глєба Цуканова 

«Прикарпаття» із серії «Відкриваючи Україну».Запрошуються усі бажаючі та 

поціновувачі фотомистецтва; 

17 вересня запрошуємо в Інтернет-Центр на веб-екскурсію «Вулицями 

рідного міста», яка розпочнеться о 12.00. 

18 вересня о 14.00 у відділі мистецтв Ірина Кудревич проведе майстер - 

клас «Клаптикове шитво»; 

18 вересня о 15.00 відбудеться кіновечір присвячений 120-річчя від дня 

народження О.П.Довженка, українського кінорежисера, письменника . 

Запрошуємо вас на перегляд фільму «Земля» Режисер – Олександр Довженко 

СССР / 1929, 60 хв. 

«Земля» – найвідоміший український фільм, визнаний шедевром 

світового кіномистецтва. Глорифікована в Україні після смерті Довженка, 

авангардистська стрічка, заборонена через 9 днів після виходу в прокат, 

породила чи не найбільшу кількість контроверсійних тлумачень. Сповнена 

ліричного пантеїзму, й водночас утопічної екзальтації, вона продемонструвала 
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всю неоднозначність українського цивілізаційного вибору 1920-х, кульмінацією 

якого стала драматична колективізація…  

15, 17, 18, 19 вересня о 17.00 запрошуємо на засідання клубу вивчення 

розмовної англійської мови, що проходить у відділі документів іноземними 

мовами; 

Для тих, хто самостійно вивчає іноземну мову — пропонуємо 

платформу дистанційного навчання«Інтерактивний курс англійської мови 

для дорослих «English-123 в бібліотеці». Звертайтеся до працівників Інтернет-

центру. 

В суботу, 20вересня, з 13.00 до 18.30 у міському парку відпочинку 

«Ковалівський» традиційно працюватиме літній читальний зал «Бібліотека під 

зеленими вітрилами». Діти та дорослі мають змогу активно і весело 

відпочити, провести час з книгою, навчитись власноруч створювати «маленькі 

шедеври», а головне — отримати море позитивних емоцій!  

Послуги надаються безкоштовно. 

Відділ мистецтв запрошує усіх бажаючих щоденно о 14.30 на екскурсію 

по виставцістародавніх рушників з колекції Володимира Ногорного та 

Лариси Гарбузенко «Полотняні послання минувшими. Рушники 

Наддніпрянщини». 

Відвідувачі виставки матимуть можливість ознайомитися з чудовими 

роботами талановитих майстринь, адже український рушник від сивої давнини і 

до наших днів, у радості й горі був і є невід’ємною часткою нашого життя та 

побуту. 

ВХІД НА БІБЛІОТЕЧНІ ЗАХОДИ — ВІЛЬНИЙ 

Деталі в розділі «Що нового» http://library.kr.ua 

Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24 

 

http://library.kr.ua/
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У БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ ЧИЖЕВСЬКОГО ПРЕЗЕНТУЮТЬ 

НОВІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 

РАЙОНУ 

http://rk.kr.ua/ 

 

 
 

27 серпня о 14 годині у відділі краєзнавства Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки відбудуться “Краєзнавчі студії”. Тема 

засідання: “Історія міст і сіл Олександрійського району”. 

На засіданні Краєзнавчих студій вчителі Балацький Л.Ю.(Войнівська 

ЗШ І-ІІІст.) та Шевцов А.О. (Куколівський НВК) представлять проект «Історія 

міст і сіл України. Кіровоградська область», дослідження «Село Войнівка», 

«Село Долинське», «Село Протопопівка». 

На зустріч запрошені краєзнавці, співробітники архівів, музеїв, читачі 

бібліотеки, бібліотекарі та всі бажаючі. 

Довідка: 

Олександрійський відділ Українського географічного товариства (УГТ) 

розпочав роботу по населених пунктах Олександрійського району. Ця пошукова 

робота проводиться в рамках Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл 

України». Навесні 2012 року була підготовлена праця про маловідоме село 

Долинське. Наступним було досліджене село Войнівка. 

В процесі пошукової роботи було з’ясовано, що на території Войнівської 

сільської ради знаходиться 44 кургани (з 244 в районі). Всі вони перебувають в 

різному стані, але їх треба оберігати. Також в результаті пошуків було 

остаточно затверджено дату заснування села – 1763 рік (за В.Нікіфорим 

«Очерки Александрийского уезда…» на ст.75). А першими на це звернули увагу 

П.Руденко та В.Гоголєва. Слід визнати, що сучасне село Войнівка в минулому 
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складалося з трьох окремих поселень. Це добре видно на карті генерального 

межування ХІХ ст. Назва села Войнівки походить від прізвища офіцера 

Воіновича О.А., який був і першим землевласником села. А повторно назву села 

Войнівка повернув С.М.Канівальський. 

Зараз всім добре відома станція Користівка, але не всім відомо, що до 

середини 70-х років існувало село Користівка. А назву воно отримало від річки 

Користівка (або яру). Зараз в цьому ярі (або балці) є чотири ставки, а колись 

був один. А найбільшу допомогу з дослідження історії села надала войнівський 

бібліотекар Гоголєва Варвара Кирилівна. 

 За допомогою вчителя історії Риженка В. І. була підготовлена робота 

по селу Протопопівка. Вчителі Куколівського НВК (керівник Шевцов А.О.) 

завершили роботу по с. Куколівка. 
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СЬОГОДНІ В КІРОВОГРАДІ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗУСТРІЧ ІЗ 

ВІДОМИМ НАУКОВЦЕМ ВОЛОДИМИРОМ ПАНЧЕНКОМ 

 

http://rk.kr.ua/ 

21.08.2014  

 

 
Сьогодні о 16 годині в кіровоградській обласній універсальній науковій 

бібліотеці імені Чижевського відбудеться зустріч із відомим літературознавцем 

Володимиром Панченком. 

Володимир Євгенович подарував бібліотеці власну книжкову колекцію-

наукові праці, літературознавчі збірники. Унікальністю колекції є те, що книги 

стали свідком роздумів Володимира Євгеновича, який, обдумуючи творчі ідеї, 

залишав замітки на полях видань. І тепер кожен користувач бібліотеки може 

прослідкувати за ходом думки відомого науковця.  

Володимир Панченко поділиться деякими своїми роздумами зі своїми 

шанувальниками під час зустрічі. 
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БІБЛІОТЕКА ЧИЖЕВСЬКОГО ЗАПРОШУЄ ЗРОБИТИ 

ОБЕРЕГИ ДЛЯ КІРОВОГРАДСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ 

 

http://rk.kr.ua/ 

15.08.2014 | 

 

 
21 серпня о 14 годині у відділі мистецтв обласної бібліотеки ім. Д. 

Чижевського відбудеться майстер-клас Ірини Кудревич — захисні обереги для 

солдатів у зоні АТО. Майстриня вчитиме виготовляти текстильні обереги з 

найдавнішими слов’янськими захисними символами. Наші предки вірили, що 

ці символи здатні захистити воїнів у бою. Кожен з нас має можливість створити 

таку річ та передати для підтримки української армії.  

Участь у майстер-класі можуть взяти всі небайдужі до долі наших 

захисників. 
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ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. 

Д. ЧИЖЕВСЬКОГО ЗАПРОШУЄ 

 

http://rk.kr.ua/ 

08.08.2014  

 

 
На фінішну пряму виходить Літня школа мистецтв - 2014 в обласній 

універсальній науковій бібліотеці імені Чижевського і розпочинається 

підготовка до школи. Відвідувачів бібліотеки запрошують не пропустити 

останні майстер-класи з різних технік декоративно-ужиткового мистецтва. 

Творчі майстерні проводяться щодня (крім неділі) у відділі мистецтв. 

Довідки за контактними номерами – 093 1842250, 095 5974010 

12 серпня в Канадсько-українському бібліотечному центрі, що працює 

при відділі обслуговування користувачів, відбудеться презентація книжкової 

виставки «Український визвольний рух: сторінки історії». На виставці будуть 

представлені рідкісні і цінні видання, надруковані на початку ХХ століття в 

Чикаго, Торонто та інших містах Європи й Америки. 

Цього тижня - 11,13,14,15 серпня о 17 годині відбудеться засідання клубу 

вивчення розмовної англійської мови, що проходить у відділі документів 

іноземними мовами. 

14,15 серпня о 17 годині у відділі обслуговування користувачів обласної 

бібліотеки ім. Д. Чижевського відбуваються заняття з вивчення польської мови 

(викладач - Аліна Мехеда), щоп’ятниці – для новачків. 

В суботу, 16 серпня, з 13 до 18 години 30 хвилин у міському парку 

відпочинку «Ковалівський» традиційно працюватиме літній читальний зал 

«Бібліотека під зеленими вітрилами».  
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Послуги надаються безкоштовно. 

Вхід – вільний. 

Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24 
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КІРОВОГРАДКА ПОСІЛА ДРУГЕ МІСЦЕ СЕРЕД 

СУПЕРБІБЛІОТЕКАРІВ УКРАЇНИ 

 

http://rk.kr.ua/ 

06.08.2014 

 
Наприкінці липня у рамках програми «Бібліоміст» у Києві відбувся 

четвертий ярмарок бібліотечних інновацій та конкурс "Супербібліотекар".  

До участі в конкурсі надійшло понад 200 заявок з усієї України. 

Півфіналістами стали лише четверо бібліотекарів - з Рівненської, 

Миколаївської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, які 

представляли трихвилинні доповіді про інноваційну діяльність своїх бібліотек. 

До фіналу вийшла кіровоградка, завідуюча відділом соціокультурної 

діяльності Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Д.Чижевського Світлана Приймак. Вона отримала почесне друге місце і титул 

«Срібний супербібліотекар». 

«Дуже страшно стояти перед величезною аудиторією в Холі Чемпіонів 

НСК «Олімпійський», коли на тебе дивиться і оцінює! тисяча очей, - говорить 

Світлана Приймак. - Але мені не можна було схибити, бо незримо за мною 

стояли всі мої колеги, і нашу спільну роботу я представляла на всю Україну».  
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Символічно, що 21 листопада в День Гідності та Свободи в обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І.Чижевського презентували 

видання “Рух. Початок” (Автор-упорядник Василь Бондар). 

Рух – це та громадсько-політична сила, яка привела Україну до 

незалежності. І зараз ми бачимо, що, нарешті, через 25 років після відновлення 

новітньої державності, ідеї Руху, сконцентровані у короткому гаслі В’ячеслава 

Чорновола: “Державність, демократія, реформи!”, починають оволодівати 

масами. Рух, об’єднавши у своїх рядах всі патріотичні, національні і екологічні 

організації, провів масові громадсько-політичні акції і зруйнував політичну 

монополію тоталітарно-комуністичного режиму, підняв синьо-жовтий прапор 

як символ боротьби за незалежність, національне відродження і соціальну 

справедливість. Рухівці виконали важливу історичну місію – пробудили 

свідомість народу. Ця організація стала рушійною силою, котра повела 

українців до здобуття незалежності. . 

У книзі “Рух. Початок” зібрані спогади учасників творення першої 

альтернативної до комуністів політичної сили на Кіровоградщині на межі 80-90 

років минулого століття. Книга розділена на дві частини: “Спогади”, до 

створення котрої долучилось 27 рухівців та “Преса”, що містить історично-

значимі замітки того часу. 

Презентація проходила в атмосфері дружньої бесіди та ностальгічних 

спогадів учасників подій кінця 80-х - початку 90-х років: Володимира Кобзаря, 

Юрія Матко, Анатолія Авдєєва, Володимира Панченка, Василя Бондаря, 

Олександра Ромащенка, Миколи Поровського, Світлани Орел, Івана Грибанова. 

Всі учасники заходу дійшли висновку, що для нас, як і для Чорновола, 

Україна понад усе. І лише, залишаючись разом, в єдиному демократичному 

моноліті, ми зможемо вистояти, в цей нелегкий для України час. 
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ВОЛОДИМИР ШОВКОШИТНИЙ ПРЕЗЕНТУВАВ КІРОВОГРАДЦЯМ 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРІОРИТЕТ» 

 

dostyp.com.ua 

30.09.2014 

Письменник і громадський діяч Володимир Шовкошитний презентував 

нові книги видавництва «Український пріоритет» в обласній універсальній 

науковій бібліотеці імені Чижевського вчора, 29 вересня. 

Про це Точці доступу повідомили в бібліотеці.Більшість із презентованих 

видань присвячені темі революції, яка займає особливе місце у творчості 

Шовкошитного та інших авторів. 

- Я провів на майдані 92 дня і 33 ночі, а люди знесли мені 32 кілограми 

поезії майдану, – сказав літератор. – Немає більшої любові, аніж душу свою 

покласти за державу. Коли ти відчуваєш ненависть до свого ворога, вона 

випалює твою душу і ти уподібнюєшся до тварини. Але це є пожертвою на 

вівтар любові. 

Довідка. Володимир Федорович Шовкошитний – український поет, 

прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч, доктор 

філософії в галузі політології, народний депутат України І скликання, 

ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, президент Міжнародної організації «Союз 

Чорнобиль» (1990–2003), один із засновників Української екологічної асоціації 

«Зелений світ», перший заступник голови Національної спілки письменників 

України (НСП).

http://dostyp.com.ua/
http://dostyp.com.ua/
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БІБЛІОТЕКА ЧИЖЕВСЬКОГО ЗАПРОШУЄ НА КРАЄЗНАВЧІ 

СТУДІЇ «МОРСЬКА СЛАВА КІРОВОГРАДЩИНИ» 

 

dostyp.com.ua 

19.09.2014 

Краєзнавчі студії «Морська слава Кіровоградщини», присвячені 100-

річчю з дня народження Ізраїля Фісановича, відбудуться у відділі краєзнавства 

обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського 25 вересня о 14.00.Про це Точці 

доступу повідомили організатори заходу. 

Довідка. Ізраїль Фісанович народився в 1914 році в місті Єлисаветграді 

(Кіровоград). На початку 1940- го він був вже флагманським штурманом 

бригади підводних човнів Північного флоту. На початку Великої Вітчизняної, 

після успішного закінчення курсів офіцерів підводного плавання, Фісанович 

був призначений командиром підводного човна М -172. У 1943 році човен «М-

172» став гвардійським, а Фісановича призначили командиром дивізіону малих 

підводних човнів. 19 вересня моряк разом з екіпажем загинув у водах 

Атлантики, переганяючи Італійський підводний човен «В-1» з англійського 

порту на Північний флот. Уже в післявоєнні роки вдалося встановити, що човен 

бомбив літак британської берегової охорони. Стверджували, що це була 

трагічна помилка. Фісанович загинув у 29 років.

http://dostyp.com.ua/
http://dostyp.com.ua/
http://dostyp.com.ua/
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У ЧЕТВЕР У БІБЛІОТЕЦІ ЧИЖЕВСЬКОГО 

МОЛИТИМУТЬСЯ ЗА МИР 

 

dostyp.com.ua 

14.07.2014 

 

Тип: Концерт "Молитва за мир" 

Дата: 17.07.2014 р., 17.00 

Місце: Обласна бібліотека Чижевського, вул. Велика Перспективна, 

24Благодійна мистецька акція «Молитва за мир» відбудеться в Кіровоградській 

обласній універсальній науковій бібліотеці імені Чижевського 17 липня. 

Про це Точці доступу повідомили організатори. 

Акція пройде за сприяння Центру підримки сім’ї та молоді 

Кіровоградського міськвиконкому, інформаційного центру «Перевесло» , ГО 

«Серце матері» та інших організацій. 

Вона складається з низки благодійних концертів та інших заходів, кошти 

від яких будуть направлені на допомогу пораненим воїнам АТО. 

Виконавці: кіровоградські автори-виконавці Андрій Гардашніков, Дмитро 

Колесніков, Людмила Борисенко. 

У програмі прозвучать авторські пісні, поезія виконавців, кавери груп 

«Воскресенье», «Машина времени» тощо, поезія українських та російських 

авторів. Початок концерту о 17.00

http://dostyp.com.ua/
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Своим добром поможем ВИЧ-позитивным деткам! 

http://tusovka.kr.ua/ 

01.12.14 

отоотчёт 

 

 
В воскресенье, 30 ноября Кировоградское областное отделение ВБО «ВМ 

ЛЖВ» вОУНБ им.Д. Чижевского провело благотворительную ярмарку. Акция 

была приурочена ко Всесмирному дню борьбы со СПИДом, который 

отмечается сегодня, 1 декабря. 

Общественные активисты, творческие люди и просто неравнодушные 

граждане присоединились к ярмарке чем могли: кто-то принес свои hand made 

изделия, кто-то пожертвовал интересные вещи из своих коллекций, кто-то пел 

для собравшихся, творческие студии проводили мастерклассы и занятия, а 

многие просто пришли купить что-то. 

 
Самых маленьких благотворителей развлекала команда Клуба развития 

ребёнка, взрослого и семьи «Солнечный Зайчик». Для участников постарше 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/12/01/news/photoReport
http://tusovka.kr.ua/news/2014/12/01/news/photoReport
http://tusovka.kr.ua/biblioteka-im-chizhevskogo
http://tusovka.kr.ua/news/2014/12/01/sogodni-vsesvitnii-den-borotbi-zi-snidom
http://tusovka.kr.ua/news/2014/12/01/sogodni-vsesvitnii-den-borotbi-zi-snidom
http://tusovka.kr.ua/klub-razvitija-rebjonka-vzroslogo-i-semi-solnechni-zaichik
http://tusovka.kr.ua/klub-razvitija-rebjonka-vzroslogo-i-semi-solnechni-zaichik
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были приготовлены интересные мастерклассы. Праздничную атмосферу 

обеспечивало музыкальное сопровождение в исполнении кировоградских 

групп, а еще можно было получить на память новогоднее фото от 

профессионального фотографа! 

 
 

Также во время ярмарки можно было абсолютно бесплатно пройти 

экспресс-тест на ВИЧ. Симпатичная девушка Катя не только абсолютно 

небольно брала анализы, но и консультировала о безопасном поведении, путях 

передачи вируса и т.д. Да, тестирование проходило в отдельной комнате, так 

что конфиденциальность была гарантирована! 

 

 
Также к ярмарке присоединились активисты Кировоградского пресс-

клуба в рамках проекта "Здоровье женщин Кировоградщины", который 

организация реализует в партнерстве со Всеукраинской программой "Здоровье 

женщин Украины". Прессклубовцы раздавали информационные материалы и 

https://www.facebook.com/hwupjsi?fref=ts
https://www.facebook.com/hwupjsi?fref=ts
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предоставляли информацию о том, как сохранить свое репродуктивное 

здоровье. 

 
Всего во время ярмарки было собрано 3000 гривен, которые пойдут на 

нужды тех, кому так необходима забота. 

Если вы не успели на ярмарку - не беда. Посильную помощь вы еще 

можете оказать. С активистами кировоградской организации ЛЖВ можно 

связаться по телефонам: 099 685 93 00 Юлия, 050 54 76 694 Настя или через 

электронную почту: kovlgv@ukr.net 

 

mailto:kovlgv@ukr.net
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Таємниці лялькового світу відкрились на виставці Наталії 

Кравченко 

http://tusovka.kr.ua/ 

16.10.14 

 

 

 
У вівторок, 14 жовтня 2014 року у відділі документів з економічних, 

технічних та природничих наук ОУНБ ім.Чижевського відбулася презентація 

виставки авторської ляльки Наталії Кравченко “Таємниці лялькового світу”. 

 
Це вже третя виставка майстрині, яка експонується в обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Чижевського. В новій експозиції 

представлено 32 роботи, а саме: весільні пари, козак-залицяльник, українські та 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/16/news/index
http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/16/news/index
http://tusovka.kr.ua/biblioteka-im-chizhevskogo
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східні красуні, королівська родина, шоколадниця, балерини та багато інших 

робіт. 

 
Пані Наталя провела екскурсію виставкою, розповіла про створення 

авторської ляльки, також відповіла на запитання присутніх. Відвідувачами 

виставки були користувачі та працівники бібліотеки, майстрині 

Кіровоградської обласної громадської організації ”Єлисаветградський узвіз” та 

клубу народних ремесел “Ниточка”, викладачі та студенти КНУКІМ, КДПУ, 

учні комерційного технікуму та ЗОШ № 32. 
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Бібліотекарі – військовим 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

24.10.14 

 

 
На початку жовтня обласна бібліотека ім. Д. Чижевського ініціювала 

благодійну акцію «Подаруй тепло захиснику Батьківщини: в’яжемо шкарпетки 

разом». Співробітники бібліотеки закликали усіх небайдужих кіровоградок – 

мам, бабусь, дружин – долучитися до спільної благочинної справи: в'язати теплі 

речі українським військовим. 

Коли колектив бібліотеки дізнався, що наші солдати після 

короткострокової відпустки вирушають на Схід, теплі подарунки уже були 

готові. 16 жовтня у військову частину А0680 передали першу партію 

виготовлених речей: шкарпетки, манішки й шарфи, а також теплий одяг, який 

приносять кіровоградці для солдатів. Навзаєм, як організатори, бібліотекари 

отримали щирі слова подяки від військових. 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/24/news/index
http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/24/news/index


512 

 

Яка вам мова до вподоби? 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

11.10.14, 14:00 

 

 

 
В ОУНБ ім. Чижевського до послуг кировоградців працює одразу кілька 

мовних курсів. 

Тих, хто хоче вчити українську мову запрошують на курси з вивчення 

української мови в рамках проекту «Безкоштовні курси української мови». 

Заняття проходять щосереди у відділі документів з економічних, технічних та 

природничих наук о 17.30 (для початківців) та щочетверга у відділі 

обслуговування користувачів о 17.30 (для знавців); 

Чотири рази на тиждень (13, 15, 16, 17 жовтня) о 17.00 проходять 

засідання клубу вивчення розмовної англійської мови. Клуб працює у відділі 

документів іноземними мовами обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського. 

Для тих, хто самостійно вивчає іноземну мову, бібліотекарі пропонують 

платформу дистанційного навчання «Інтерактивний курс англійської мови для 

дорослих «English-123 в бібліотеці». Зацікавились? Звертайтеся до працівників 

Інтернет-центру. 

Курси польської мови проходять у відділі обслуговування користувачів за 

окремим графіком. Наступного тижня це буде 13 та 17 жовтня о 17.00 та 16 

жовтня о 16.00. 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/11/news/index
http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/11/news/index
http://tusovka.kr.ua/biblioteka-im-chizhevskogo
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Триває благочинна акція «Подаруй тепло захиснику 

Батьківщини: в’яжемо шкарпетки разом» 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

07.10.14 

 

 
У Кіровоградській обласній універсальній бібліотеці ім. Д. 

Чижевськогорозпочалась благочинна акція «Подаруй тепло захиснику 

Батьківщини: в’яжемо шкарпетки разом». 

Мета акції – зігріти взимку теплом власноруч в’язаних речей українських 

солдатів, які перебувають в зоні АТО. Запрошуємо майстринь і тих, хто не вміє 

плести, але прагне навчитися, разом, об’єднавшись у бібліотеці, для 

виготовлення в’язаних вовняних шкарпеток, які обігріють захисника України. 

У подальших планах – розширення асортименту, окрім шкарпеток, можна 

плести шапки, шалики (шарфи) та рукавиці. 

Звертаємося до всіх небайдужих кіровоградців долучитися до благодійної 

справи: можна приносити в обласну бібліотеку ім. Д. Чижевського вовняні 

нитки темних кольорів чи вовняний одяг, з ниток якого можна зв’язати 

шкарпетки. Ці речі приймаються в холі І поверху. 

Також будуть організовані майстер-класи, де кожен може навчитися 

плести спицями. Перший майстер-клас відбудеться сьогодні, 7 жовтня, згодом 

такі безкоштовні майстер-класи планується проводити щовівторка. 

Акція стартувала 2 жовтня 2014 року. І вже наприкінці місяця працівники 

обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського передадуть виготовлені вироби 

учасникам АТО. 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/07/news/index
http://tusovka.kr.ua/news/2014/10/07/news/index
http://tusovka.kr.ua/biblioteka-im-chizhevskogo
http://tusovka.kr.ua/biblioteka-im-chizhevskogo
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/10/07/maister-klas-z-pletinnja
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За детальнішою інформацією звертайтеся в бібліотеку за телефонами: 22-

58-90,0507044199 (Аліна Петрівна Осокіна), 066 1227098 (Світлана 

Вікторівна Приймак). 

Адреса бібліотеки: м. Кіровоград, вул. В.Перспективна, 24 
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Прочитайте на полотні послання від наших предків 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

16.09.14 

 

 

 
 

Рушник з колекції Володимира Нагорного 

 

Виставка рушників під назвою «Полотняні послання минувшини. 

Рушники Наддніпрянщини» проходить нині в бібліотеці імені Дмитра 

Чижевського. Це вже не перша виставка, яку організовує власник колекції 

Володимир Нагорний.  

 

 
Володимир Нагорний 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/09/16/news/photoReport
http://tusovka.kr.ua/news/2014/09/16/news/photoReport
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Вважається, що український рушник приносить щастя своєму володарю, 

бо є магічним оберегом. Майстрині-вишивальниці вкладали в кожен стіжок і 

орнамент певну інформацію – захисне послання. 

 

 
Рушник з колекції Володимира Нагорного 

 

Вишивали на рушниках різні елементи – решітки, космогонічні сюжети, 

кількаярусні композиції, стрічкові орнаменти, восьмипільні мотиви, зірки, а ще 

квіти, птахів, людей, надписи-побажання. Всі ці мотиви зустрічаються і на 

рушниках Володимира Нагорного. Вони унікальні тим, що вишивали їх в 

монастирях – Чигиринському та Золотоношському. 

 

 
Рушник з колекції Володимира Нагорного 

Найстаріший рушник датується 1904 р. і вирізняється автентичними 

петриківськими візерунками. Подивитися на творіння рук майстринь-

вишивальниць в бібліотеці ім. Д. Чижевського можна буде до кінця місяця. 
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Володимир Панченко запрошує на зустріч 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

21.08.2014 

 

 

 
 

У четвер, 21 серпня о 16.00 відбудеться зустріч-презентація «З книжкових 

колекцій друзів бібліотеки». До нас завітає відомий літературознавець, 

науковець Володимир Панченко. Завдяки подарунковій колекції Володимира 

Панченка бібліотечні фонди ОУНБ ім.Д.І.Чижевського збагатились особливо 

цінними виданнями — понад 50 авторефератів дисертацій українських 

літературознавців, зокрема, й кіровоградських авторів. У колекції також є цінні 

видання, праці української діаспори, серед яких - «Патерик Києво-Печерський», 

«Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві ХХ – п.ХХI ст.» 

О.Ковалевської, Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів, де представлені 

виступи і лекції лауреатів цієї фундації та ін. 

Чимало в подарованій колекції ґрунтовних культурологічних та 

мистецьких видань, чудові альбоми з українського та світового живопису 

тощо. Книжкова колекція розміщена у відділі читальних залів, загалом 

розрахована на широке коло читачів, але передусім буде цікава науковцям, 

літературознавцям та мистецтвознавцям, а також студентам гуманітарних 

спеціальностей. 

Свідченням глибокої поваги до Володимира Панченка як до науковця, 

сердечної прихильності до нього як до людини є численні автографи відомих 

письменників, науковців, громадсько-політичних діячів, які дарували йому 

книги. Лише декілька прикладів: «Володимирові Панченку – славному 

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/08/21/event/index
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/08/21/event/index
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/002329/images/main/big-2013-01-18-ltaktsent-sumnodsc0001.jpg
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вченому, працелюбністю і талантом літературознавця якого я захоплююся 

щиро» (М.Жулинський), «Людині, яка майстерно розставляє літературні 

акценти і з доброю посмішкою дивиться на світ» (О.Пронкевич), «Дорогому 

побратимові Володимирові Панченку з ніжним помаранчевим усміхом» 

(Р.Лубківський), «Дорогому Володимирові Панченку, який знає не тільки 

Чикаленка, а й багато всього, що склало б десятки таких томів» 

(М.Слабошпицький). Завдяки цьому знайомимось з талановитим літератором, 

шляхетною особистістю, людиною великої душі. 

Крім книжкової Володимир Євгенович подарував бібліотеці 

фотоколекцію «Україна літературна: миттєвості й обличчя». В ній представлені 

світлини відомих українських письменників: Ліни Костенко, Івана Малковича, 

Андрія Содомори, Тараса Прохаська, Юрія Андруховича, Івана Дзюби, Оксани 

Пахльовської, Ігоря Калинця, Юрія Покальчука та інших. Володимир Панченко 

запрошує колег, друзів до бібліотеки на зустріч -презентацію. 

 

Демидівка Любашівського району Одеської області) — український 

літературний критик, літературознавець, письменник, автор відомих статей, 

монографій, підручників на літературну та історичну тематику, професор 

Національного університету “Києво-Могилянська академія”, доктор 

філологічних наук, член Національної спілки письменників України. Закінчив 

філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. 

Мечникова у 1975 році. Автор численних праць з історії української літератури, 

зокрема, «Юрій Яновський» (1988), «Володимир Винниченко: парадокси життя 

і творчості» (2004), «Неубієнна література» (2007); книги літературних 

мандрівок Україною “Сонячний годинник”. 

Його перу належить кілька літературно-критичних книг та сценаріїв 

документальних фільмів. Намагається дотримуватися трьох принципів: «Під 

лежачий камінь вода не тече», «Не тримай камінь за пазухою», «Крапля камінь 

точить”. Лауреат Міжнародної премії імені Володимира Винниченка 

Українського фонду культури (1995); літературних премій «Благовіст» (1996) 

та літературної премії імені Олександра Білецького (1998). 
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В Кіровограді відбулася перша Літня школа для 

бібліотекарів 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

12.08.14 

 

 

 
6-8 серпня відбулася Літня школа професійної майстерності для молодих 

бібліотекарів - працівників центральних районних (міських) бібліотек, 

бібліотек-філій, сільських бібліотек, яку організували і провели 

спеціалісти ОУНБ ім. Д. Чижевського. Кураторами і тренерами запрошених 

учасників школи стали їхні ровесники - молоді «чижевці». 

 

 
Заходи тривали три дні, під час яких понад 20 бібліотекарів мали змогу 

проявити свою творчість, креативність, власне бачення своєї професії на 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/08/12/news/index
http://tusovka.kr.ua/news/2014/08/12/news/index
http://tusovka.kr.ua/biblioteka-im-chizhevskogo
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переоблаштуванні Созонівсьої сільської бібліотеки Кіровоградського району. 

Кульмінацією творчої майстерні стала вулична інформаційна акція 

«Запрошуємо на гостини» та власне презентація оновленої Созонівської 

сільської бібліотеки. 

 
Три дні промайнули непомітно і навчені молоді бібліотекарі понесли в 

свої заклади, в кожен район області, нові знання, надії і контакти для обміну 

спільними проектами. 



521 

 

Герої України на захисті Вітчизни! 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

02.08.14 

 

Бібліотека – центр громади, тож ми не можемо залишатися осторонь 

подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Днями в холі І поверху обласної 

бібліотеки ім. Д. Чижевського відкрилася виставка актуальної періодики «Герої 

України на захисті Вітчизни». Тут представлені свіжі номери як 

загальноукраїнських видань («Факты», «Корреспондент», «Віче»), так і місцеві 

газети «Украина-Центр», районні вісники та багато інших. Всі вони відкриті на 

сторінках, де розміщені репортажі зі Сходу країни. 

 
Кожен може зайти до бібліотеки і почитати хроніки неоголошеної війни в 

періодичних виданнях. Виставка оновлюється щодня, по мірі надходження 

свіжих матеріалів. У бібліотечному Інтернет-центрі Вам допоможуть знайти у 

Всесвітній мережі й он-лайнові видання. А власники телефонів і планшетів з 

виходом в Інтернет у бібліотечній wi-fiзоні можуть зробити це самостійно. 

Обласна бібліотека ім. Д. Чижевського працює щодня, крім неділі, з 10.00 

до 19.00, у суботу – з 10.00 до 18.00. Отже, слідкуйте за актуальними подіями 

країни в бібліотеці – це швидко, вигідно і безкоштовно! 

http://tusovka.kr.ua/news/2014/08/02/news/index
http://tusovka.kr.ua/news/2014/08/02/news/index
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Увага – фотоконкурс “Кіровоградщина запрошує” 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

23.06.2014–31.08.2014 

 

 

  
фото - http://pichost.me 

 

Запрошуємо всіх бажаючих, хто захоплюється фотографією - як аматорів, 

так і професіоналів, незалежно від віку, до участі у конкурсі фотографій 

«Кіровоградщина запрошує»! Спектр номінацій дуже широкий: 

„Кіровоградщина - наша гордість, наша слава”; „Портрет кіровоградця”; 

„Визначні пам’ятки культурної спадщини Кіровоградщини”; „Цікаві миттєвості 

щодня”; „Краєвиди рідного краю”. 

Експозиція кращих фоторобіт та їх презентація відбудеться в рамках 

фотовиставки, яка діятиме протягом місяця після завершення конкурсу. 

Конкурс триває з 20 червня по 31 серпня 2014 року включно. Конкурсні 

фотороботи потрібно надавати в електронному та в друкованому вигляді 

(фотознімки мають бути якісно надруковані будь-яким фотографічним 

способом розміром 30x40 см).Організаторами конкурсу «Кіровоградщина 

запрошує» є комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д.І. Чижевського» спільно з Галереєю «Єлисаветград». 

Адреса Організаторів для надсилання робіт: market@library.kr.ua; КЗ 

“Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського”, вул. Велика 

Перспективна, 24, м. Кіровоград, 25006, Україна Координатор конкурсу: 

Приймак Світлана (моб. тел. 066 122 70 98) elisavet_2011_o@mail.ru Галерея 

живопису „Єлисаветград”, вул. Пашутинська, б.36, м. Кіровоград, 25006, 

Україна Координатор конкурсу: Краснопольська Ольга (моб. тел. 099 490 40 

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/23/event/index
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/23/event/index


523 

 

70) Участь - безкоштовна! Бажаємо успіху у фотоконкурсі “Кіровоградщина 

запрошує”!  
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Керівники Корпусу Миру США приїдуть у Кіровоград 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

02.07.2014 

 

 

 

 
 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського запрошує у 

середу, 2 липня у Відділі документів іноземними мовами, де о 16:30 

відбудеться зустріч з керівництвом і службою безпеки Корпусу Миру США. 

Нагадуємо, що в бібліотеці працюють такі виставки: в холі І поверху 

розміщена книжкова виставка «Конституція України:стратегії розвитку та 

перспективи модернізації»; 

- у відділі краєзнавства роботи майстринь декоративно-ужиткового 

мистецтва Клубу народних ремесел «Ниточка» «Рушникові доріжки-2014»; 

- у відділі мистецтв – персональна фотовиставка Володимира Оглобліна 

«Рига -2014» 

Вхід на заходи – вільний! Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика 

Перспективна, 24. 

 

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/07/02/event/index
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/07/02/event/index
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/002131/images/main/big-photo_35857.jpg
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Кіноклуб "Екран" запрошує на фільми! 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

12.06.2014–26.06.2014 

 

 

 

 
 

У бібліотеці імені Чижевського вже багато років діє кіноклуб "Екран", 

який знайомить кіровоградці із класикою кіно, і не тільки. У червні цього року 

на сеансах кіноклубу можна переглянути наступні фільми: 

12 червня - "Пекельне тріо" / Le trio infernal Режисер - Франсіс Жиро 

Франція, Німеччина, Італія / 1974, 107 хв.  

Марсель, 1919. Жорж Сарі - шановний адвокат - знайомиться з двома 

красунями-сестрами, зваблює їх і втягує в аферу: спочатку одруження, потім 

вбивство і отримання страховки. Отже, підступне тріо починає діяти - от тільки 

чи все буде так гладко, як планувалося... 

19 червня - "Банкірша"/ La banquiere, режисер - Франсіс Жиро, Франція / 

1980, 131 хв. 

26 червня - "Шум у серці" / Le souffle au coeur, режисер – Луї Маль, 

Франція, Німеччина, Італія / 1971, 118 хв. 

Початок сеансів - о 15.00, вхід - за читацькими квитками. 

 

 

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/12/event/index
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/12/event/index
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/002040/images/main/big-71.jpg
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Презентация детского отдыха "Лето 2014" 

 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

03.06.2014 

 

 

 

 
автор фото - Виктория Талашкевич 

 

С приходом летних каникул перед родителями стает вопрос: "Как 

организовать отдых любимого ребенка весело и с пользой?". Вот мы и решили 

провести презентацию всех самых популярных вариантов детского летнего 

отдыха. 

Летний англоязычный лагерь в Кировограде, групповые поездки в 

детские англоязычные лагеря Болгарии, Греции, Словакии, отдых с детьми за 

границей – лучшие предложения Болгарии, Турции, Греции, Черногории, 

Кипра, оздоровительные детские лагеря в Украине, в т.ч. в Кировоградской 

области – весь спектр туристических услуг для маленьких кировоградцев и их 

родителей!  

Дата презентации: 03 июня 2014г. в 17:30 в помещении библиотеки им. 

Чижевского. Предварительная регистрация по тел. 274021, 050-4573211. 

Организаторы презентации: Международная языковая школа Mortimer English 

Club, туристическое агентство «Горячие туры от Погляд-Некст», туристическое 

агентство "Ацинус" и Образовательно-туристический центр "Веста М". 

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/03/event/index
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/03/event/index
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/001955/images/main/big-DSC_0120.JPG
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/001955/images/main/big-DSC_0120.JPG
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/001955/images/main/big-DSC_0120.JPG
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Фотовиставка Володимира Оглобліна «РИГА-2014» 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

12.06.2014 

 

 

 
 

У четвер, 12 червня о 16.00 у Відділі мистецтв обласної бібліотеки 

ім.Д.І.Чижевського відбудеться відкриття персональної виставки харківського 

фотохудожника, члена Національної Спілки фотохудожників України, члена 

Спілки фотохудожників Росії, призера відомих вітчизняних і зарубіжних 

фотовиставок Володимира Оглобліна «Рига - 2014». 

О 15.30 для представників засобів масової інформації відбудеться прес-

брифінг за участю почесних гостей. В заході візьме участь Надзвичайний і 

повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Пані Аргіта Даудзе. 

Фотовиставку презентуватиме Володимир Оглоблін. 

Фотовиставка працює в рамках комунікаційної кампанії «Рига 2014 – 

Культурна столиця Європи» за підтримки Посольства Латвійської Республіки в 

Україні. 

На фотовиставці буде презентовано 30 світлин, які створені під час 

поїздок до Риги у грудні 2012 та березні 2014 років. Різноманітна ризька 

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/12/event/index
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/06/12/event/index
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/002012/images/main/big-12.jpg
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архітектура, всесвітньовідомий «Будинок Бога» (Домський собор), портрети 

мешканців міста – все це буде представлено до уваги кіровоградців та гостей 

міста. Цією виставкою автор бажає передати своє бачення столиці Латвії - 

гармонію будівель, вулиць і  повсякденного життя жителів Риги, які 

зустрічалися йому під час зйомок. 

Чекаємо Вас на урочисту презентацію фотовиставки! 

Фотовиставка працюватиме в обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського за 

адресою: м.Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24. Довідки щодо організації 

фотовиставки за тел. 066 122 70 98 (Світлана Вікторівна Приймак). 
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Краєзнавчі студії: Презентація «Історичного календаря 

Кіровоградщини» 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

14.05.2014 

 

  

 
 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського запрошує у 

середу, 14 травня у Відділ краєзнавства, де о 14.00 відбудуться “Краєзнавчі 

студії”, в рамках яких відбудеться презентація “Історичного календаря 

Кіровоградщини на 2014 рік. Люди. Події. Факти” (Автор-упорядник 

Володимир Босько). 

Дев’ятий за рахунком альманах, присвячений 260-й річниці заснування 

фортеці св. Єлисавети та 75-річчю утворення Кіровоградської області, містить 

відомості про ювілеї понад 400 визначних особистостей як минулих часів, так і 

сьогодення, пов`язаних з нашим краєм. 

Видання нагадує про пам`ятні події, що відбувалися на території 

Єлисаветградщини (Кіровоградщини) впродовж трьох століть. Історико - 

краєзнавчі нариси розповідають про драматичні долі відомих людей та 

пам`яток архітектури Степової Еллади. Автор зосереджує увагу на унікальній 

історичній місії регіону: народжувати талановитих особистостей для всього 

світу. Видання ілюстроване та розраховане на широке коло читачів.  

Запрошуємо краєзнавців, викладачів та студентів ВНЗ міста! Вхід на 

заходи – вільний! Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24 

http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/05/14/event/index
http://tusovka.kr.ua/afisha/2014/05/14/event/index
http://d.tusovka.kr.ua/data/events/001851/images/main/big-Creative-2014-Monthly-Calendar-19.jpg
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Майстер-клас «Сумка з квадратів» 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

15.05.2014 

 

 
 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського запрошує у 

четвер, 15 травня у Відділ мистецтв, де о 14.00 визнана майстриня 

клаптикового шитва Ірина Кудревич проведе майстер-клас «Сумка з квадратів». 

Не пропустіть унікальну можливість поспілкуватися з фахівцем. Запрошуємо 

всіх бажаючих! 

Також у бібліотеці можна переглянути наступні виставки: у відділі 

мистецтв обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського працює виставка 

клаптикового шитва Людмили Кривенко «Печворк»; 

- у відділі краєзнавства працює виставка “Мотузяне диво” від Людмили 

Люненко. Вироби з лляного шпагату — це гарний подарунок для друзів та 

стильний декор для оздоблення оселі; 

-у холі І поверху працює фотовиставка «П Р О В И Н Ц И Я» Андрія 

Самойлова (м. Кривий Ріг); 

- у відділі мистецтв до Дня Пам’яті війни почала працювати фотовиставка 

кіровоградського колекціонера Володимира Нагорного «На довгу і незабутню 

пам'ять…»; 

- у відділі краєзнавства обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського розпочала 

роботу виставка портретів Олександра Чорного «Радянські генерали в історії 

Кіровоградщини 1941-1945 рр.» 

Вхід на заходи – вільний! Адреса: м. Кіровоград, вул. Велика 

Перспективна, 24 

http://d.tusovka.kr.ua/data/events/001852/images/main/big-sumka_lystia1.jpg
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Фотовиставка Гліба Цуканова «Дорожні замальовки» 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

10.04.2014–10.05.2014 

 

 

 

 
 

Галерея “Єлисаветград”, Кіровоградська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д.І. Чижевського, Відділ документів із економічних, технічних та 

природничих наук запрошують усіх бажаючих 10 квітня 2014 р. о 13 годині на 

презентацію фотовиставки Гліба Цуканова «Дорожні замальовки» із 

серії «Відкриваючи Україну». 

На виставці представлено понад 25 світлин історичних місць Буковини - 

Кам’янець-Подільський, Хотин, Чернівці. Кожне з цих місць має свою 

неповторну красу, унікальну атмосферу, традиції. 

Кам'янець-Подільський - одне з найдавніших історичних міст 

України,відоме передусім як місто-фортеця, яке здобуло світову славу. За свою 

середньовічну історію воно було захоплене лише тричі: в 1393 році литовським 

князем Вітовтом, у 1430 році поляками через незгоди всередині гарнізону 

фортеці та у 1672 році турками, завдяки значній чисельній перевазі 

супротивника. 
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Хотин – велична середньовічна фортеця, з якою пов’язані події 

європейського значення, місце доленосних баталій між військами Молдавії, 

Османської Порти, Речі Посполитої, а згодом і Російської імперії. 

Чернівці – найелегантніше місто України, схоже на старі європейські 

міста - Прагу, Відень, Дрезден; зі своїм власним історичним минулим, 

архітектурою та особливо приємною атмосферою.Чернівці є історичною 

столицею Буковинського краю. Місто відоме своїми архітектурними 

ансамблями, а пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і 

Далмації» включена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 

Для автора робіт Гліба Цуканова це вже третя фотовиставка в бібліотеці 

Д. Чижевського й четверта в творчому доробку юного фотохудожника. Глібові 

8 років, він навчається в 2 класі Кіровоградського колегіуму, займається в 

народному хореографічному ансамблі “Пролісок”. Фотографією захоплюється 

вже другій рік, а ще колекціонує мінерали, каміння, комах. Тож запрошуємо 

всіх на відкриття фотовиставки. Експозиція функціонуватиме протягом місяця. 
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Відбудеться презентація видання “Наш земляк Дмитро 

Чижевський - видатний вчений-енциклопедист, філософ та 

історик культури й науки” 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

 

Сьогодні, 4 квітня виповнюється 120 років з дня народження нашого 

земляка Дмитра Чижевського (1894-1977) – відомого українського славіста й 

філософа. З нагоди цієї події 10 квітня о 15.00 у відділі краєзнавства ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського в рамках “Краєзнавчих студій” відбудеться презентація 

видання “Наш земляк Дмитро Чижевський - видатний вчений-енциклопедист, 

філософ та історик культури й науки”. 

Видання підготовлене за результатами дослідницько-просвітницького 

проекту, метою якого є привернення уваги широких кіл громадськості до 

неординарної особистості Дмитра Чижевського, розкриття змісту його 

багатогранної діяльності, популяризація творчих та професійних надбань; 

актуалізацію відомостей про пам`ятні місця, пов`язані з життям його родини в 

Олександрії; визначення місця і ролі нашого видатного земляка у формуванні 

слов`янської духовності та світового гуманітарного знання. 

У презентації беруть участь: Андрій Борисович Іванко, викладач 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.В.Сухомлинського; 

Валерій Іванович Жванко, вчитель Попельнастівської ЗОШ Олександрійського 

району, Федір Олександрович Шепель, краєзнавець; Лариса Анатоліївна Гайда, 

керівник музею історії освіти Кіровоградщини, освітяни, працівники архіву, 

музеїв, бібліотек Кіровоградщини. 
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Выставка "Провинция" Андрея Самойлова 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

12.04.2014 

 

 

 
 

 

Открытие состоится 12 апреля в 14. 00, в холле 1-го этажа 

Кировоградской областной универсальной научной библиотеке 

им.Д.Чижевского 

Андрей Самойлов: "...Я новичок в мире художественной фотографии, 

хотя фотоаппарат держу в руках с детства. Так сложилось. К сегодняшнему 

дню мне посчастливилось переболеть многими типичными болезнями 

начинающего фотолюбителя. Позади остались пристрастие к «красоте», гонка 

за современной фототехникой, злоупотребление обработкой и собирательство 

фотографических наград. 

Внимательный читатель спросит: «А что же осталось?». Осталось 

немного: старая плёночная аппаратура, старая плёнка и снимки, в которых 

подчас трудно узнать людей, невозможно рассмотреть подробности и уловить 

историю, рассказанную там. Большинство фотографий, которые здесь 

выставлены, сняты интуитивно, не глядя в видоискатель и на «дежурной» 

экспопаре. Такой метод съёмок абсолютно непредсказуем. Слишком сильно 

здесь проявляется фактор случайности. Когда же аппарат заряжен плёнкой, с 

которой от старости «сыпется» эмульсия, предсказать результат съёмки не 

возьмётся ни один опытный эксперт. Но и повторить такой снимок тоже 

невозможно! 
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Названий своим снимкам давать не хочу. Считаю, что они мешают 

вдумчивому зрителю увидеть свою историю в фотографии. Названия 

зашоривают, названия навязывают мнение автора, названия тормозят работу 

зрительской мысли. Мне же хочется, чтобы Зритель стал моим соавтором, 

нашёл в снимках то, что автор и сам не увидел. Я сторонник совместного 

творчества фотографа и зрителя. 

Любимые фотоаппараты – это «КИЕВ-4» 1960 года выпуска и «ЭТЮД». 

В них заряжалась плёнка «СВЕМА», просроченная на 20 лет, «А-2Ш» и 

«РЕПОРТЁР». Несколько кадров, представленных здесь, сделаны «NIKON FM-

2», оснащённым самодельным моноклем. География снимков довольно 

обширная: Кривой Рог, Полтава, Ровно, Феодосия, Антрацит Луганской 

области, сёла Днепропетровщины и Полтавщины. Я осознаю что ПРОВИНЦИЯ 

– это не только города и сёла моей страны, далёкие от суеты своей Столицы. 

Прежде всего - это люди, населяющие эти города и сёла. Поэтому на 

большинстве кадров, представленных в этом зале, присутствуют люди. Здесь и 

дети, и взрослые. Здесь и группы людей, и одиночные люди. Здесь и будни 

провинции, и провинциальные праздники. 

Люди в родной для них среде, которую они сами и создали, – это и есть 

тот идейный стержень, объединяющий все кадры цикла». Выставка в 

Кировограде – это не первый публичный показ «ПРОВИНЦИИ». Она уже 

демонстрировалась в Полтаве и Сумах. Кировоградский зритель видит 

обновлённую экспозицию. Эта тема глубока и бесконечна и работа над циклом 

продолжается непрерывно..." - говорит Андрей Самойлов. 

 

 



536 

 

 

Кіровоград: провінція потрапила у вічність. ФОТО 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

13.04.2014  

 
Знаменитий хол бібліотеки Чижевського відсьогодні знову правитиме за 

виставкову залу – зі свіжою добіркою світлин, включених у цикл «Провінція», 

до Кіровограда приїхав фотограф із Кривого Рогу Андрій Самойлов. «Кого з 

нас не вабить столиця? – такими словами розпочала захід Оксана Ткаченко, 

заступник директора книгозбірні. – Ми намагаємось вхопити її блиск, 

загорнутися у дороговизну товарів з вітрин… Хоча насправді вся сіль життя 

захована в ній, у провінції. Якою б сірою нечупарою часом вона нам не 

здавалась, саме глибинка постачає великому світу сильних, витривалих людей, 

на яких все тримається. А ще вона завжди відкрита до інтерпретації!» 
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За словами автора проекту, живописний матеріал його глибинки хоча й 

охопив значну географію (від крайньої східної точки України, міста Антрацит, 

що на Луганщині, – до Рівного (Захід країни), насправді десь однорідний у 

своєму начинні. Щербаті паркани, пустирища з саморобними футбольними 

штангами й турніками, бабусі на лавках і неперебірлива в розвагах вулишна 

дітлашня… Одним словом, все, як і скрізь в Україні. «Цікавлюсь різними 

людськими обличчями, людською працею або хоча б слідами її недавньої 

присутності – якими б вони не були, – береться інтерпретувати один із знімків 

Самойлов. – Але так, визнаю, мої найкращі моделі – діти й літні люди. Вони 

нічого не вдають, цілком вільні від метушні буднів та пристрастей, що 

виштовхують нас із дому, примушуючи змагатися за щось, плести інтриги, 

набивати рейтинги успішності і т.д.». 

Над проектом «Провінція» Андрій Самойлов працює за будь-якої вільної, 

а головне цікавої хвилини – сам мешкає у невеличкому військовому містечку з 

двориками, зелену рясноту яких ще не загородили білборди. «Ну хіба сміття 

нового, кольорового, в тетрапаках додалося», – додає від себе автор. 

Найдавніша робота датується 1978 роком, найсвіжішої немає. Самойлов 

продовжує наклацувати якісь кадри просто під час презентації його 

персональної виставки у новому місті.  
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Такого цінного нині вінтажного нальоту кадру в ластовинні цяток, 

рисочок або плям, ніби з-під денця чашки, художник досягає, знімаючи на 

стару плівку. Нерідко залежаній, зі слідами потрапляння вологи. Робочий 

інструмент теж не з модних – найбільш «ходові» радянські «Етюд» та «Київ-4», 

що їх можна було придбати у будь-якому універсамі усього лише за 7 

карбованців. Саме стара плівка в дуеті з саморобним об’єктивом забирає цілком 

рядове обличчя і простенький побутовий сюжет в туманець містики, 

полохливої текучості та зникання… «Цифровий апарат використовую хіба під 

час зйомки весіль, – ділиться секретами професії фотохудожник. – Чіткий кадр, 

постановка, багата колористика, контрастність – тобто, роблю все, про що 

запитують, на що є попит. Для себе – інша справа.  
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Ніякого позування, постановки чи підглядання за моделлю здаля – тільки 

ширококутова зйомка. Кожен кадр зроблений у безпосередній близькості до 

персонажа, максимум за 3 метри. Мені важлива людська довіра, приязність – 

хай навіть я берусь знімати когось у момент курйозу. Наприклад, цього 

безхатька я побачив у Рівному, під час однієї минулорічної виставки. Ви 

пам’ятаєте, березень був холодний і дуже сніжний – машини заносило у 

заторах. От іду я головною вулицею, приглядають до тамтешньої архітектури, 

людей вивчаю, аж ось – він. Беззубий, змерзлий, але радіє. Борода в снігу 

скачалася, на мичкувате охвістя канату схожа, кожух теж. А сніг продовжує 

йти, черкає срібним у повітрі… Мій улюблений об’єкт – базар. Загалом 

кожному любителю стріт-фотографії раджу частіше вибиратися на якісь 

торговища: типажів цікавих, як мурах, сюжети і сцени змінюються буквально 

кожної нової миті. Наприклад, цей чоловік насправді не баяни продає – 

звичайне масло, але чи щоб клієнтів принадити, чи просто у настрої хорошому, 

взяв з дому баяна і грає». 

Оцінинити доробок заїзджого майстра усі бажаючі зможуть до 17 травня. 
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Кіровоград: Бібліотека Чижевського готується до дня 

народження свого тезки 

 

http://tusovka.kr.ua/ 

05.04.2014  

 
 4 квітня цього року виповнюється 120 років з дня народження видатного 

українського вченого-енциклопедиста та філософа Дмитра Чижевського. Рядові 

кіровоградці це ім’я шанують, головним чином, не через близьке знайомство з 

працями цієї відомої людини, а головну книгозбірню міста, названу її іменем. 

За понад сторічну історію свого існування із постачальника свіжих книжок та 

періодики для студентів місцевих вищів, аспірантів, вчителів і просто 

невтомних читак-опівнічників заклад перетворився у потужний культурний 

центр, на базі якого працюють клуби вивчення іноземних мов та реалізуються 

проекти широкого громадського спрямування. 

 Відтак, на знак вшанування пам’яті свого тезки колектив Кіровоградської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського 

підготував презентацію видання «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний 

вчений-енциклопедист, філософ, історик науки і культури». Окрім аналізу 

наукового спадку діяча, у структуру книжки ввійшли розділи, в яких описаний 

період перебування його родини в Олександрії, а також зв’язки з тутешню 

інтелігенцією. 

 Захід відбудеться 10 квітня в краєзнавчому відділі бібліотеки 

Чижевського (о 15.00).  
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Вуличні акції 
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Дозвільні заходи 
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Допомога бійцям АТО 
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Культурно-мистецькі заходи 
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Літературні заходи 
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Навчальні заходи 
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Науково-просвітницькі заходи 
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Святково-розважальни заходи 
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